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Human Rights in the Era of Artificial Intelligence
“Figures, Opinions and Solutions”
Dr. Heidi Issa Hassan Ali Hassan; Lecturer of Private International Law,
Faculty of Law, Cairo University, Egypt

Haidy_eissa@yahoo.com
Abstract
Technology has cast its shadow on us in most aspects of our lives and nothing has
escaped its grip even human intelligence. Human intelligence now has a major rival
known as "artificial intelligence" (AI). The main question is can machines think like
humans?!
Since AI involves, in part, the dispensation with humans, then it is a matter that
affects human rights, regardless of the manifestations, consequences or even scope of
this dispensation.
Accordingly, this study has several problems to tackle: 1) the absence of adequate
binding national and international provisions governing AI, 2) AI systems involve
changing the way businesses and governments around the world operate; thus, there
is a potential for massive interference in human rights, 3) AI technologies present a
double-edged sword: although it helps individuals, it may cause them more harm
because they may violate human rights, and 4) lack of knowledge of many aspects of
AI in the context of human rights.
Hence, the study aims to focus on the consequences of AI penetration into our lives
in light of the lack of societal awareness of these consequences by specialists and nonspecialists to protect human rights.
Studying AI in the framework of human rights makes it inevitable to touch on some
issues such as the definition of AI, its beneficial and harmful consequences, the impact
of AI from a human rights perspective, the possibility of granting machines rights
similar to those granted to human beings, legal tools that would make AI consistent
with human rights, ways to protect human rights in light of AI systems, and
assessment of the role of AI systems.
This study will also shed light on what is meant by the principles and ethics of AI,
their role in protecting human rights, the practical applications of this role, guarantees
that must be ensured for the use of AI systems and whether these guarantees are for
governments only or whether they include the private sector as well, and finally the
results of placing the issue of research investment in the future of AI systems in the
context of a possible intervention in human rights.
Keywords: AI, risks, protection, human rights, ethics, guarantees, research
investment, practical applications.
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ُ
وقُ
حُقُ ُ
لول"*
ىُوح ُ
ُ
ور ُؤ
"مُعطياتُُ ُ
الدكتورةُ/هايديُعيسىُحسنُعيلُحسنُ
مدرسُالقانونُالدويلُاخلاصُ–ُكليةُاحلقوقُ–ُجامعةُالقاهرة
امللخص:
ألقتُالتكنولوجياُبظالهلاُعليناُيفُجل ُأمورُحياتناُ،وملُيسلمُمنُذلكُيشءُحتىُذكاءُ
اإلنسان؛ُفقدُأضحىُينافسهُماُعرفُبـُ"الذكاءُاالصطناعيُُ،"AIوأمسىُالعقلُالبرشيُ
ُمتصورا ُالسعي ُملحاكاته! ُولكن ُبوجه ُفريد ُذي ُأبعاد ُكثر؛ ُيفُ
منذ ُذلك ُاحلني ُهو ُاآلخر
ً

مقدمتهاُ:تأثريُمثلُهذهُاألحداثُعىلُحقوقُاإلنسان،وهوُماُتم ُاإلعالنُعنهُبالفعلُعربُ

رفعُرايةُبعضُالتساؤالتُمنُبينهاُ:
هلُيمكنُلآلالتُأنُتفكرُمثلناُنحنُالبرش؟!ُوإذاُكانُاجلوابُباإلجيابُفامُهيُكيفيةُذلك؟!
وعليهُفطاملاُأنُالذكاءُاالصطناعيُينطويُيفُشقُمنهُعىلُاالستغناءُعنُالبرشُ،فهوُأمرُ
ينطويُعىلُمساسُبحقوقُاإلنسانُ،أ ًّياُماُكانتُمظاهرُوتبعاتُأوُحتىُنطاقُهذاُاالستغناءُ،
لذاُفطبيعيُأالُيقفُاإلنسانُوالُاجلهاتُاحلاميةُحلقوقهُوالُقوانينهاُوالُمواثيقهاُالدوليةُ

اُوقعُأوُحتامُسيقعُعىلُحقوقُاإلنسانُُ.
ُأعينهمُأنُمساس
مكتوفةُاأليديُ،وهمُيرونُبأم
ً
ً
وعليهُ ،فللدراسة ُإشكاليات ُعدة ُيف ُمقدمتها؛ ُانتفاء ُالتقنينات ُالكافية ُامللزمة ُالوطنيةُ
والدوليةُ،ثاينُهذهُاإلشكالياتُهوُأنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُيفُحد ُذاهتاُتنطويُعىلُ
تغيريُالطريقةُالتيُتعملُهباُالرشكاتُبلُاحلكوماتُحولُالعاملُ،عىلُنحوُجيلبُاحتامليةُ
التدخل ُاهلائل ُيف ُحقوق ُاإلنسانُ ،ثالث ُهذه ُاإلشكاليات ُهو ُأن ُاإلمكانات ُالتي ُحلقتُ
ُسالحاُذاُحد ْين؛ُفهيُوإنُساعدتُاألفرادُ
بالذكاءُاالصطناعيُقدُينظرُإليهاُعىلُأهناُتعدُّ
ً
منُناحيةُ،إالُأهناُوعىلُاجلانبُاآلخرُقدُتلحقُالرضرُهبمُأكثرُبكثريُمماُجاءتُبهُالتقنياتُ
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األخرىُمنُقبلُبانتهاكهاُحلقوقهمُاإلنسانيةُ،رابعُهذهُاإلشكالياتُهيُانغامسُعديدُمنُ
جوانبُالذكاءُاالصطناعيُ-كفكرةُجمردةُ-يفُاجلهالةُيفُعديدُمنُجوانبهاُ،فامُبالكُبالنظرُ
إليهاُيفُسياقُحقوقُاإلنسان؟ُُ
لذاُهدفتُالدراسةُإىلُشحذُاهلممُيفُظلُنقصُالوعيُاملجتمعيُبتبعاتُاخرتاقُالذكاءُ
االصطناعيُحلياتناُ،وهوُشأنُيتعنيُالتبصريُبهُجللُأفرادُاملجتمع؛ُاملتخصصنيُمنهمُوغريُ
املتخصصنيُكيُالُيسهلُانجرافهمُمعُأمواجهُاملنتهكةُحلقوقُاإلنسانُ.
ولقدُافرتضُوضعُالذكاءُاالصطناعيُيفُميزانُحقوقُاإلنسانُحتميةُالتطرقُإىلُبعضُ
املسائلُمنُبينهاُتعريفُالذكاءُاالصطناعيُ،وتبعاتهُاملفيدةُوالضارةُ،ثمُمدىُتأثريُالذكاءُ
االصطناعي ُعىل ُحقوق ُاإلنسانُ ،وخماطر ُمن ُمنظور ُحقوق ُاإلنسانُ ،ومدعاة ُخطورهتاُ
بالنظرُإىلُماُسبقهاُمنُتقنياتُ،ومدىُإمكانيةُمنحُاآلالتُحقو ًقاُمتاثلُاحلقوقُاملمنوحةُ
للبرشُ ،وبيان ُاألدوات ُالقانونية ُالتي ُمتكن ُمن ُجعل ُحقوق ُاإلنسان ُمتسقة ُمع ُمعطياتُ
الذكاء ُاالصطناعيُ ،وسبل ُمحاية ُحقوق ُاإلنسان ُحال ُاتباع ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعيُ،
والتقييمُاملوجهُلدورهاُ.
ُوبيان ُاملراد ُبمبادئ ُالذكاء ُاالصطناعي ُوأخالقياتهُ ،وأبعاد ُوطبيعة ُدورها ُيف ُمحاية ُحقوقُ
اإلنسانُ،والتطبيقاتُالعمليةُالواقعيةُالتيُتربهنُعىلُهذاُالدورُ،وكذاُالضامناتُالتيُيتعنيُكفالتهاُ
كيُيتمُاستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،وبيانُهلُهذهُالضامناتُتقعُيفُحقُاحلكومةُفقطُأمُ
اُ،وإالُفامُاملسوغاتُوالتطبيقاتُ،وختاماُذكرُثمراتُوضعُفكرةُ"االستثامرُ
القطاعُاخلاصُأيض
ً
ً

البحثيُيفُمستقبلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي"ُيفُسياقُفكرةُالتدخلُاملحتملُيفُحقوقُاإلنسان.

الكلامتُاملفتاحيةُ:ذكاءُاصطناعي–ُخماطرُ-محايةُ-حقوقُإنسان–ُأخالقيات–ُضامناتُ-
استثامرُبحثيُ-تطبيقاتُعمليةُ.
ُ
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املقدمةُ:
احلمدُهللُربُالعاملنيُ،خلقُاخللقُمنُعَدَ مُ،وخلقُالكونُفن َّظمهُ،وخلقُاإلنسانُوع َّلمهُ،
ِّ
وصالةُوسالماُعليكُياُ َم ْنُبع ْث َتُرمحةُللعاملنيُ،خريُاخللقُسيدناُحممدُبنُعبدُاهللَ "ُ،ر ِّبُ
يل"ُ.
احل ْلُع ْقدَ ةُ ِّمنُ ِّل َس ياِن*ُ َي ْف َقهواُ َق ْو ي ُ
ِّس يُيلُ َأ ْم ير
ُصدْ ير
ي*ُو ْ
َ
َ
اْش ْح يُيل َ
ي*ُو َي ِّ ْ
َْ
الًُ-إطاللةُعىلُموضوعُالدراسةُوأمهيتهُُ:
أو ُ
ِّ
ألقتُالتكنولوجياُبظالهلاُعليناُيفُجل ُأمورُحياتناُ،وملُيسلمُمنُذلكُيشءُحتىُذكاءُ
ٍ
كدرب ُمن ُدروبُ
اإلنسان؛ ُفقد ُأضحى ُينافسه ُما ُعرف ُبـ ُ"الذكاء ُاالصطناعي ُُ "AI
التكنولوجياُ،وأمسىُالعقلُالبرشيُمنذُذلكُاحلنيُهوُاآلخرُمتصوراُالسعيُملحاكاته!ُ
ولكنُبوجهُفريدُذيُأبعادُكثر؛ُيفُمقدمتهاُ:تأثريُمثلُهذهُاألحداثُعىلُحقوقُاإلنسان(ُ،)1
فبعدماُأضحىُالذكاءُاالصطناعيُيسعىُكيُخيرتقُحياتناُازدادُميلهُإىلُالتدخلُيفُحقوقُ
اإلنسانُذاهتا؛ُم ي
اُلنفسهُالطريقُ،وهوُماُتم ُاإلعالنُعنهُبالفعلُعربُرفعُرايةُبعضُ
وجد
َّ
التساؤالتُمنُبينهاُ:
بالذكر َّ
حري ِّ
أن مصطلح "الذكاء االصطناعي" )Artificial intelligence (AIليس باألمر اجلديد؛ فالواقع
()1
ُّ
ُيشري إىل أنَّه قد ظهر منذ عقود مضت ،واختلفت اآلراء يف ذلك؛ فمنهم من قال َّ
إن تاريخ الذكاء االصطناعي
تم افتتاح مرسحية ’ RUR ‘Robots Universal Robotsيف لندن؛ كأول استخدام
قد بدأ عام  1923عندما َّ
لكلمة ’ ‘robotباللغة اإلنجليزية ،وهو رأي أوىل باالتباع ،انظر يف إمجال تاريخ الذكاء االصطناعي يف القرن
العرشين يف جدول زمني مسلسل حسب السنوات املرجع اآليت:
د .عبد اهلل موسى ،د .أمحد حبيب بالل ،الذكاء االصطناعي :ثورة يف تقنيات العرص ،املجموعة العربية للتدريب
والنرش ،القاهرة ،2019 ،ص.41 -38
ويف املقابل :فمنهم من رأى أن بداية الذكاء االصطناعي كانت عام 1956م عىل يد  John McCarthyعامل
احلاسوب أثناء اجتامعه مع جمموعة من علامء احلاسب اآليل ،راجع:
A Khosrow-Pour, D.B.A., Mehdi, Advanced Methodologies and Technologies in Artificial
Intelligence, Computer Simulation and human – computer interaction, Issued by International
Publisher of Information Science and Technology Research, Pennsylvania, US, 2019, p. 169.

وأيًّا ما كانت نقطة االنطالقة؛ فالشاهد هو أن الذكاء االصطناعي ليس شأنًا وليد اللحظة.
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هل ُيمكن ُلآلالت ُأن ُتفكِّر ُمثلنا ُنحن ُالبرش؟! ُوإذا ُكان ُاجلواب ُباإلجياب ُفام ُكيفيةُ
ذلك()2؟!
نعمُ..فحقيقةُمضمونُماُمحلهُالسؤالُالسابقُهوُماُحدثُبالفعلُ،وإذاُكانُالتساؤلُقدُأثريُ
هبذاُالقدرُمنُالوضوحُوالرصاحة؛ُفامُموقفُاإلنسانُالذيُهوُأوىلُاملخلوقاتُبحملُصفةُ
الذكاءُعىلُكاهلهُمنذُبدءُاخلليقة؟!ُوماُهوُوضعُ-بلُمآلُ-حقوقُاإلنسانُيفُهذاُاخلضم؟ُُ
ومنُهذهُالنقطةُحتديداُانبث َق ْتُفكرةُالبحثُ،فإذاُكانتُهذهُهيُاملعطياتُالتيُأتىُلناُ
ي
فالتصديُهلاُمهمُ،بلُالزمُ،بالنظرُإىلُعظمُماُ
هباُواقعناُالعميلُ -اتفقناُمعهاُأمُاختلفناُ -
أحاطُومازالُحييطُهباُمنُأمور؛ُوهوُماُجعلُمنُاألمهيةُبمكانُالوقوفُعندُاملعطياتُ
ف ُمنها ُأبرز ُالتطبيقات ُذات ُالصلةُ ،وكذا ُالرؤى ُالتي ُجتعلناُ
الواقعية ُالسابقة ُكي ُيست ََش َّ
نستلهم ُاحلارض ُونسترشف ُاملستقبلُ ،هذا ُإىل ُجوار ُالتصدي ُإىل ُبعض ُالتساؤالت ُالتيُ
شهدتُلغطاُوأثارتُجدالُعامل ًّياُواسعاُ.
ثان ًياُ-إشكالياتُالدراسةُ:
تممُاإلطاللةُالسابقةُعىلُموضوعُالبحثُوتسليطُالضوءُعىلُأمهيتهُرضورةُبيانُماُ
ي ِّ

حييطُباملوضوعُمنُإشكالياتُواقعيةُملموسةُباتتُتالحقناُمهامُحاولناُغضُالطرفُعنها.

وعليه ُفقد ُأضحى ُالذكاء ُاالصطناعي ُيؤثر ُ– ُوعىل ُنحو ُمتزايدُ -عىل ُاملعلوماتُ
املوجودةُيفُشتىُأنحاءُالعاملُبامُلديهُمنُقدراتُ َمكَّنتُاملؤسساتُمنُالقيامُبالعديدُمنُ
املهام؛ ُكاستخدام ُهذه ُاألخرية ُلتقنيات ُالذكاء ُاالصطناعي ُبغرض ُتنظيم ُما ُيشاهدهُ

املستخدمونُعىلُمنصاهتاُاإللكرتونيةُ،بلُووقتُاملشاهدةُ.
( )2يف تفصيل هذه النقطة ،وما ُأحيط هبا من جدل انظر:
Daniel Crevier, AI: The Tumultuous History of the Search for Artificial Intelligence, Basic
Books, US, 1993, p. 50.

أيضا :د .رؤوف وصفي ،لقاء املستقبل بني العلم والتكنولوجيا ،املكتبة األكاديمية ،اجليزة،2007 ،
وانظر ً

ص 102وما بعدها.
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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وكذاُاستخدامُالتقنياتُذاهتاُيفُتنقيحُاملحتوىُاملنشورُعىلُمنصاهتاُاإللكرتونيةُ،عاملةُ
يفُكثريُمنُاألحيانُبمثابة ُخطُالدفاعُاألولُلصدُاملحتوىُالذيُقدُينتهكُقواعدهاُ،بلُ
َّ
وأكثرُمنُهذاُوذاكُ:فامُبرحناُنالحظُأنُمنُموجباتُإعاملُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُ
ْ
أن ُيويصُأوُيرشحُلناُبصداقةُشخصُمعنيُملجردُأنكُتعرفتُعليهُاليومُ،وسجلُلديكُ
رقمُهاتفهُاملحمول!ُويفُالسياقُذاتهُيرشحُلك ُأماكنُسياحيةُمعينةُكن َْت ُُت ِّططُلزيارهتاُ
فضلهُوالتيُيمكنكُارتيادها!!ُإىلُغريُذلكُ
بالفعلُ،أوُحتىُمطاعمُتقدمُنوعُاألكلُالذيُت ِّ
َ
منُالتأثرياتُامللموسةُالتيُتتميزُبخاصتيُالِّسعةُوالكفاءةُ.
وعىلُصعيدُمتصلُفإنُغموضُالذكاءُاالصطناعيُينطويُعىلُخماطرُالتدخلُبتقريرُ
مصريُاألفرادُ،ويواجهُكلُمنُيعملُعىلُتعزيزُحقوقُاإلنسانُوسيادةُالقانونُحتدياُعامل ًّياُ
كبرياُ:أالُوهوُكيفُيمكنُللدولُوالرشكاتُواملجتمعُاملدِنُضامنُتعزيزُاحرتامُتكنولوجياُ
الذكاء ُاالصطناعي ُحلقوق ُاإلنسان ُعوضا ُعن ُتقويضها ُوتعريضها ُللخطر؟(ُ ،)3وهو ُماُ
وليدتُمنُأجلهُفكرةُالبحثُ.
َّ
ُينطويُيفُشق ُمنهُعىلُاالستغناءُعنُالبرشُ،
ُالذكاءُاالصطناعي
وزيادةُيفُالقولُفطاملاُأن
ٍّ
َّ

فإنَّهُُ-وبغضُالنظرُعنُمظاهرُهذاُاالستغناءُوتبعاتهُأوُحتىُنطاقهُُ-قدُأمسىُمتصوراُاملساسُ
بحقوقُاإلنسانُ،وربامُبحقوقُن ي
ٍ
ُعليهاُحلقٍُمتتالية؛ُلذاُ
ناضلُمنُأجلُاحلفا
وضلُومازالُي َ

َّ
فطبيعيُأالُيقفُاإلنسانُوالُاجلهاتُاحلاميةُحلقوقهُوالُقوانينهاُوالُمواثيقهاُالدوليةُمكتوفةُ
َّ
ُأعينهمُأنُمساساُوقعُأوُحتامُسيقعُعىلُحقوقُاإلنسانُُ.
األيديُ،وهمُيرونُبأ ِّم
مرُ
والُندعُُ-يفُاملقابل ُ-يركابُتطورُتكنولوجيُملُنعهدُتبعاتهُ،كالذكاءُاالصطناعيَ ُ،ي ُّ
دونُأنُ َن ْل َح َقُبهُلننهلُمنُفيضُماُيرتقيُبمجتمعاتناُ.

( )3راجع التقرير الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الدورة الثالثة والسبعون ،انظر:
Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by United
Nations, General Assembly, August 2018, p. 3.
Available online at, https://undocs.org/en/A/73/348 , Last visit on 5/11/2019.
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وعليه؛ ُفللدراسة ُإشكاليات ُعدة ُيف ُمقدمتهاُ :انتفاء ُالتقنينات ُالكافية ُامللزمة ُالوطنيةُ
والدوليةُ-أ ًّياُماُكانتُصورهتا– ُالتيُتن ِّظمُأبعادُالعالقةُبنيُالذكاءُاالصطناعيُوحقوقُ
ٍ
ولُدونُتعاظمُدورُاألولُعىلُنحوُيؤ ِّثرُبشكلُأوُبآخرُعىلُالثانيةُُ.
انُ،عىلُوجهُحي
اإلنس
َ
َّ
ثاِنُهذهُاإلشكالياتُهوُ:أنُالتطوراتُالتيُحلقتُبأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُقدُينظرُ
إليهاُعىلُأهناُتعدُّ ُسالحاُذاُحدَّ ْينُ،وذلكُعىلُنحوُماُستفصلُالدراسةُ.
ثالثُهذهُاإلشكالياتُهوُ:أنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُيفُحدِّ ُذاهتاُتنطويُعىلُتغيريُ
الطريقةُالتيُتعملُهباُالرشكاتُبلُاحلكوماتُحولُالعاملُ،عىلُنحوُجيلٍُاحتامليةُالتدخلُ
هيُص َّاممُاألمانُ
اهلائلُيفُحقوقُاإلنسان؛ُلذاُفإنُالضامناتُ–التيُسيقفُعندهاُالبحثُ-
َ
نتهكُأيُمنُحقوقُاإلنسانُ.
كيُنتمكنُمنُتطبيقُأنظمةُالذكاءُمنُدونُأنُت
ٌّ

ُرابع ُهذه ُاإلشكاليات ُهيُ :انغامس ُعديد ُمن ُجوانٍ ُالذكاء ُاالصطناعيُ -كفكرةُ
جمردةُ-يفُاجلهالةُيفُعديدُمنُجوانبهاُ،فامُبالكُبالنظرُإليهاُيفُسياقُحقوقُاإلنسان؟ُُ
ثال ًثاُ-أهدافُالدراسةُُ:
هدفتُالدراسةُإىلُ:التبصريُبسبلُتطبيقُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالنحوُالذي ُالُ
َي َم ُّسُبحقوقُاإلنسانُ،معُشحذُاهلممُيفُظلُنقصُالوعيُاملجتمعيُبتبعاتُاخرتاقُالذكاءُ
االصطناعيُحلياتناُ،وهوُشأنُيتعنيُالتبصريُبهُجل ِّلُأفرادُاملجتمعُ،املتخصصنيُمنهمُوغريُ
َّ

املتخصصني؛ُكيُالُيسهلُانجرافهمُمعُأمواجهُاملنتهكةُحلقوقُاإلنسانُ.
راب ًعاُ-نطاقُالدراسةُ:

ٍ
ُتعريف ُحمدَّ ٍد ُللذكاء ُاالصطناعي؛ُ
أجابت ُالدراسة ُعن ُمدى ُإمكانية ُالوقوف ُعىل
ٍ
كتساؤل ُمهمُافتتيحُبهُالبحثُ،ثمُبيانُماهيةُهذاُالتعريفُ،واألسبابُالتيُقدُتؤديُإىلُ
صعوبةُالوصولُاملحددُلهُ،وكذاُتسليطُالضوءُعىلُتبعاتُالذكاءُاالصطناعيُاملفيدُمقارنةُ
بنظريهُالضارُ.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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كامُسعتُالدارسةُإىلُحتديدُم ي
سوغاتُالتساؤلُعنُمدىُتأثريُالذكاءُاالصطناعيُعىلُحقوقُ
اإلنسانُ،وبيانُخماطرُالذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُ،ومدعاةُخطورهتاُ،وسبلُ
تاليفُهذهُاملخاطر؛ُوذلكُكيُتتمُاإلفادةُمنُمفيدُماُأفرزتهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،إىلُجوارُ
الكشفُعنُتبعاتُالذكاءُاالصطناعيُبالنظرُإىلُاحلقوقُاملمنوحةُللبرشُ،وماُمدىُإمكانيةُمنحُ
اآلالتُحقوقاُُتاثيلُاحلقوقُاملمنوحةُللبرشُ،معُبيانُاحلججُاملؤيدةُلكلُرأيُ.
وعىلُصعيدُمتصلُوضحتُالدراسةُبعضاُمنُصورُحقوقُاإلنسانُتنتهكهاُأنظمةُالذكاءُ
االصطناعيُ،وبيانُمردودُذلكُيفُاملواثيقُالدوليةُحلاميةُحقوقُاإلنسانُ،وعرضتُاألدواتُ
القانونيةُالتيُُتكِّنُمنُجعلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمتسقة ُمعُحقوقُاإلنسانُ،ومنُدونُ
إغفالُتقييمُدورُسبلُتعزيزُمحايةُحقوقُاإلنسانُحالُاتباعُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ.
كام ُتطرقت ُالدراسة ُإىل ُبيان ُاملراد ُبمبادئ ُالذكاء ُاالصطناعي ُوأخالقياتهُ ،وس َّلطتُ
الضوءُعىلُأبعادُدورهاُوطبيعتهُيفُمحايةُحقوقُاإلنسانُمنُالناحيتنيُالنظريةُوالعمليةُ،
ُكفالتهاُكيُيتمُاستخدامُأنظمةُ
تعني
َّ
وأظهرتُالضامناتُذاتُالصلةُبحقوقُاإلنسانُالتيُ َي َّ
كاءُاالصطناعيُيفُحقُالقطا َعنيُالعامُواخلاصُمنُمنظورُعميلُ،ومنُ َث َّمُإبرازُالثمراتُ
الذ
ِّ
الفعالةُلدخولُفكرةُ"االستثامرُالبحثيُيفُمستقبلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي"ُح ِّي َزُالتطبيقُ
العميلُوبيانُتأثريهاُعىلُحقوقُاإلنسان.
خامساُ-منهجُالدراسةُ:
ً
بن َي ْت ُالدراسةُ-وهيُيفُسبيلُمعاجلةُاملوضوعُ -عىلُثالثةُمناهجُ،حسٍُماُكانُمنهاُ
معيناُومناسباُملوضوعُالبحث؛ُأوهلامُ:هوُاملنهجُاملقارن؛ُإذُأثرىُالدراسةُإجراءُاملقارنةُبنيُ
مواقفُبعضُالدولُمنُفكرةُالبحثُ،ثمُالوقوفُعندُمواقفُبعضُهذهُالدولُحتديداُ،
كلُُحسٍُأمهيتهُ.
وثانيهامُ:هوُاملنهجُالتحلييل؛ُإذُسعتُالدراسةُإىلُإجراءُحتليلُمناسٍُللمسائل ُالتيُ
قيم ْت ُعليهُمنُ
كانتُحمالُ ُلذلكُ،معُعرضُبعضُاآلراءُالتيُخدمتُالبحثُ،و َب َّي ْ
نت ُماُأ َ
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تُ.
حججُأ َّيامُو يجدَ ْ
وثالثهامُ:هوُاملنهجُالتأصييل؛ُوذلكُعربُإجراءُالتدقيقُواملالحظةُلبعضُالتطبيقاتُمنُ
خاللُدراستهاُوحتليلهاُ،ثمُحماولةُالوصولُإىلُقواعدُعامةُحتكمهاُ.
سادساُ-خطةُالدراسةُ:
ً
ٍ
ٍ
ُحثيث ُوبحث ُدقيق ُكي ُخيرج ُموضوع ُالدراسة ُإىل ُالنور ُجاءت ُمنهجيةُ
ُسعي
وبعد
الدراسةُكامُيأيت(ُ:)4
مبحثُُتهيديُ:مسوغاتُالتساؤلُحولُتأثريُالذكاءُاالصطناعيُعىلُحقوقُاإلنسانُ.
ِّ
املبحثُاألولُ:نطاقُااللتزاماتُاملتعلقةُبحقوقُاإلنسانُيفُسياقُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُ.
املبحثُالثاِنُ:سبلُدمجُاعتباراتُحقوقُاإلنسانُيفُصلٍُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُ.

مبحثُمتهيدي
مسوغاتُالتساؤلُحولُتأثريُالذكاءُاالصطناعي
ُعىلُحقوقُاإلنسان

ُتهيدُوتقسيمُ:
يبدوُمهام ُ–يفُالبدايةُ -بيانُالدوافعُالتيُكانتُوراءُالربطُبنيُفكريتُالذكاءُاالصطناعيُ
ًّ
سته َّلُهذاُاملقامُ
وحقوقُاإلنسانُيفُاألساسُ،م ِّ
عضدةُذلكُبالرباهنيُالواقعيةُاملؤيدة؛ُعىلُأنُي َ
بالوقوفُعندُتعريفُ"الذكاءُاالصطناعي"ُعربُالكشفُعنُماهيتهُ،وكذاُبيانُوجهيهُاإلجيايبُ
والسلبيُ،مُنطلقنيُمنُهذاُالتعريفُصوبُالردُعىلُالتساؤلُاألسايسُالذيُمحلُاملبحثُ.
( )4وحري يب أن أذكر -وقبل أن أرشع يف رسد متن البحثَّ -
أن هذا البحث الذي بني يدي القارئ الكريم قد
أي مما ورد فيه من نصوص أو أحكام أو
تم بمنأى عن أحكام الفقه اإلسالمي؛ فلم َأحت َّقق ألبتة من مدى مطابقة ٍّ
َّ

برمته مقرون
آراء أو حلول أو غريها ألحكام هذا الفقه احلنيف؛ وعليه فإن األخذ ٍّ
بأي مما أتت به هذه الدراسة َّ
ً
أوال وأبدً ا باتفاقه مع أحكام الفقه اإلسالمي.
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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املطلبُاألول
ماهيةُالذكاءُاالصطناعيُوأوجههُاإلجيابيةُوالسلبية
يتعني ُقبلُخوضُصميمُفكرةُالبحثُالتعريفُببعضُاملاهياتُالتيُتع ِّبدُالطريقُقبلُ
َّ

إىلُفرعنيُ،بنيُأوهلامُ:ماهيةُالذكاءُ
اخرتاقُصلٍُفكرةُالبحث؛ُوعليهُقسمُاملطلٍُاألولُ
َّ
َّ
االصطناعيُ،وأظهرُثانيهامُ:كيفُأنُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُتعدُّ ُسالحاُذاُحدَّ ينُُ.

الفرعُاألول
ماهيةُالذكاءُاالصطناعي
إمجاال ُملُيست َق َّر ُ–وحتىُاللحظةُالتيُتكتٍَُفيهاُهذهُالسطورُ -عىلُتعريفُواح ٍد ُبعينهُ

للمرادُبـُ"الذكاءُاالصطناعي"ُ،غريُأنُهذاُلنُيثنيناُبطبيعةُاحلالُعنُالوقوفُعندُبعضُ
ي
فهُالعاملُاألمريكيُ(مارفنُ
دَُطريقُالبحث؛ُفقدُعر
ماُقيلُيفُهذاُاخلصوصُمنُتعريفاتُتع ِّب
َّ
مينسكي) ُأحد ُالعلامء ُاملؤسسني ُللذكاء ُاالصطناعي ُبأنه" :العلم ُالذي ُبمقتضاه ُتتمكَّنُ
اآلالتُمنُالقيامُباألمورُالتيُتتط َّلٍُذكاءُإذاُقامُهباُاإلنسان"(.)5
وعرفهُمعهدُالذكاءُاالصطناعيُاآلنُ(ُ)AI NOWالتابعُجلامعةُنيويوركُبأنه(ُ:)6
َّ
َّ
كملُأوُحتلُحملُاملهامُ
"كوكبةُمنُالعملياتُالتكنولوجيةُالتيُُتكِّنُاحلواسيٍُمنُأنُت

( )5يف هذا التعريف راجع :التقرير القيم الصادر عن ’ ‘Accessnow.orgاملوقع اإللكرتوين غري الربحي واملعني
بالعديد من قضايا احلقوق الرقمية التي من بينها محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي الذي نحياه ،انظر:
Lindsey Andersen, Human Rights in the Age of Artificial Intelligence, Issued by
Accessnow.org, Nov. 2018, p. 8.
Available online at, https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-HumanRights. pdf, 10/9/2019.

( (6وهو معهد أبحاث تابع جلامعة نيويورك خيتص بدراسة اآلثار االجتامعية للذكاء االصطناعي ،ولالستزادة
يمكنك مطالعة املوقع اإللكرتوين التايل:
See, https://ainowinstitute.org/AI_Now_2016_Report.pdf, Last visit on 4/11/2019.
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املحددةُالتيُبخالفُذلكُيؤدهياُالبرشُ،مثلُ:اُتاذُالقراراتُوحلُاملشاكل"(ُ.)7
ٍ
ُيتحسسُ
وبشكل ُعام ُفالتعريفات ُيف ُهذا ُاخلضم ُكثرية ُومتنوعةُ ،ومازال ُكثري ُمنها
َّ
تداعياتُهذاُالوجهُمنُوجوهُالذكاء(ُ،)8وماُنريدُاخلروجُبهُمنُهذهُاملسألةُهوُفقطُمكمنُ
ي
ًّ
َّ
ُللصناعةُمنُق َبلُالبرشُأنفسهمُ،والذينُيمنحونهُ
ُالذكاءُقدُأصبحُحمال
فكرهتاُ،والتيُهيُ:أن
بدورهمُألجهزةُذك َّيةُمربجمةُكيُتقومُهيُاألخرىُبالتفكريُبلُبالتفكريُالذكيُكحالُالبرش!؛ُ
دتُ"الذكاءُاالصطناعي"ُُ.
وبالتايلُأضحتُهناكُ"صناعةُللذكاء"ُوهيُماُو َّل ْ
وكأنُالبرشيةُقدُسعتُ-بذكائهاُأوُربامُبيشءُآخرُ-بنفسهاُلتوجدُمنُيزايدُعىلُذكائهاُ
هيُنفسهاُمنُغريُبنيُالبرش!!ُ

الفرعُالثاين
تكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُسالحُذوُحدين
يعدُّ ُأحدُأهمُأسبابُالقولُبأنُالذكاءُاالصطناعيُيُشكِّلُسالحاُذاُحدينُ:أنهُرغمُ
تقديمُاملساعدةُواإلفادةُلألفرادُبطرقُجديدةُومتنوعةُ،إالُأنهُعىلُاجلانٍُاآلخرُقدُيلحقُ
الرضرُهبمُأكثرُبكثريُمماُجاءتُبهُالتقنياتُاألخرىُمنُ َق ْبلُبانتهاكهاُحلقوقهمُاإلنسانيةُ،

ُالوضعُكذلكُفإنهُيتعني َّ
َّ
فوتُاألوجهُاإلجيابيةُهلذهُاألنظمةُمنُدونُتطبيقهاُ.
وطاملاُأن
ُأالُن ِّ
َّ
ٍ
ُمتسائلُيسألُ-ناظراُإىلُالتعريفُ
واستمراراُيفُاجلانٍُالذيُحيملُمزيداُمنُاإلجيابيةُ،فر َّب

امل يبهرُللذكاءُاالصطناعيُالذيُحيملُقدراُالُبأسُبهُمنُالتصوراتُواألماِنُبلُالرفاهيةُالتيُ
( )7يف هذا التعريف ،انظر:
The AI Now Report, the Social and Economic Implications of Artificial Intelligence
Technologies in the Near-Term, July 2016.

( )8للوقوف عىل مزيد من التعريفات املتنوعة ،راجع:

Blay Whitby, Artificial Intelligence, Rosen Publishing, US, 2009, pp. 11-13, Ben Coppin,
Artificial Intelligence Illuminated, Jones and Bartlett Publishers, US, 2004, p. 3.

أيضا :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق اإلشارة ،ص.8
وانظر ً
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نحلمُهباُ-فمنُأينُتأيتُإذنُاالنتهاكاتُعىلُحقوقُاإلنسانُبشكلُأكثرُتفصيال؟ُ
ُ َّ
ولعلُيفُالتفرقةُالتيُأتتُهباُالسطورُالقادمةُاجلوابُالكايفُلوجهةُالنظرُاملذكورةُ:
الفارقُبنيُالذكاءُاالصطناعيُاملفيد Helpful AIونظريهُالضار :Harmful AI

منُاإلنصافُاإلشارةُإىلُماُمحلهُالذكاءُاالصطناعيُمنُوجوهُبعضهاُسلبيُوبعضهاُ
اآلخرُإجيايب؛ُفلمُيكنُالذكاءُاالصطناعيُببعيدُعام ُحتدثهُتأثرياتُالتكنولوجياُمنُناحيةُ
َّ
ي
تُاحلاجةُإىلُ
َصورُجلبهاُإلمكاناتُتعملُعىلُتَقدُّ مُاملجتمعُأوُربامُتقهق
ره!ُومنُهناُبر َز ْ
ت ُّ
َ
تقسيمُمثلُهذهُالتصوراتُعىلُالنحوُاآليت(ُ:)9
الًُ-بعضُأوجهُالذكاءُاالصطناعيُاملفيد:
أو ُ
(ُ)1تعزيزُخدماتُالرعايةُالصحيةُ،وكذاُالتنبؤُبتفيشُاألمراض(ُ.)10
(ُ)2تسهيلُاحلياةُألصحابُاهلممُعىلُاختالفُحاجاهتمُ.
(ُ)3حتسنيُسبلُالزراعةُ،ومساعدةُاملزارعنيُعىلُالتك ُّيفُمعُالتغيريُ.
ةُتغريُاملناخُ،والتنبؤُبالكوارثُالطبيعيةُ.
(ُ)4التخفيفُمنُحدَّ ُّ

(ُ)5املسامهةُيفُتعزيزُقدراتُالطائراتُواألقامرُالصناعيةُوغزوُالفضاءُُ.
(ُ)6وإمجاالُ:جعلُاخلدماتُاحلكوميةُأكثرُكفاءةُوتيسريُسبلُاحلصولُعليها(ُ.)11
ٍ
َّ
ت ُبالفعلُ،كانُ
ُبالذكرُاإلشارةُإىلُأن ُهناكُأبحاث
وحري
اُودراسات ُواقعية ُ َبنَّاءة ُأعدَّ ْ
ُّ
( )9ملزيد من التفاصيل حول مظاهر األوجه املذكورة للذكاء االصطناعي املفيد والضار ،انظر :لينديس
أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق ،ص.16-14
(10) See, Artificial Intelligence for Good Global Summit, Published in world health
organization official website, May 2019.
See at, https://www.who.int/dg/speeches/2018/artificial-intelligence-summit/en/, last visit on
7/11/2019.

( )11وللوقوف عند مزيد من أوجه الذكاء االصطناعي القيمة ذات النفع املمتد يف أمور حياتنا اليومية ،ويف
جمايل التجارة اإللكرتونية والتسويق عىل وجه التحديد ،راجع :املوقع اإللكرتوين لـ
Nibusinessinfo.co.uk See at, https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/examples-artificialintelligence-use-business, Last visit on 25/9/2019.
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ُالتطبيقُالعميلُ،ومنُثمُاالستفادةُ
هدفهاُالبحثُعنُسبلُإلدخالُالذكاءُاالصطناعيُح ِّي َز
َّ

منه؛ ُومن ُهذه ُالدراسات ُأذكر ُاستطالع ُالرأي ُالقيم ُالذي ُاستوقفني؛ ُفقد ُبني ُهذاُ

االستطالعُعىلُتساؤلُجوهريُواحدُو ِّجهُخلمسنيُْشكةُعامليةُناجحةُ،أالُوهوُ:كيفُ
ِّ
ُهذهُالرشكاتُالذكاءُاالصطناعيُوالتعلمُاآليلُحللُاملشكالت؟ُ
استخد َُم ْت
ُّ
ُواحدةُمنُهذهُالرشكاتُيفُكلامتُمعدودةُأصابتُعنيُاحلقيقةُُ.
ُعنهُكل
وهوُماُأجابت
ْ
ْ
والالفتُلالنتباهُح ًّقاُأنُغالبيةُالرشكاتُاخلمسنيُالتيُأجر َي ْتُعليهاُالدراسةُْشكاتُ
معروفةُ،يتعاملُغالبيتناُمعُكثريُمنهاُيفُحياتهُاليوميةُ،وبشكلُعامُهيُدراسةُ َأ َّخاذةُ،حالُ
عدمُاتساعُاملقامُدونُاخلوضُفيهاُمكتفيةُباإلشارةُإليهاُيفُالنطاقُالذيُيعنينا(ُ.)12
ثان ًياُ-بعضُأوجهُالذكاءُاالصطناعيُالضار:

(ُ)1زيادةُمعدالتُالتح ُّيزُ Biasيفُالعدالةُاجلنائية.
(ُ)2تسهيلُاملراقبةُاجلامعيةُُ.)13(Mass Surveillance
(ُ)3املساعدةُعىلُانتشارُالتضليلُُDisinformation
(ُ)4تعزيزُالتحيزُيفُأسواقُالعملُ.
ضدُاملهمشنيُ.
(ُ)5إجيادُسبلُلتعزيزُالتمييزُاملايلُُFinancial Discrimination
َّ
وبشكلُعامُففيُصفحاتُالبحثُالقادمةُالعديدُمنُالتطبيقاتُواألمثلةُالواقعيةُالتيُ
ٍ
كرُمنُتأثرياتُلكالُالوجهنيُاإلجيايبُوالسلبيُ،ولكنُيكفيُماُقيلُيفُهذاُ
ت يربزُبجالءُماُذ

ي
ري ِّ
ُبالذكرُأنهُرغمُاهتاممُفكرةُالبحثُ
املقامُمنُأفكارُقصدُمنهاُحسنُعرضُالفكرةُ،وح ُّ
(12) For more details, Bernard Marr, Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful
Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems, John Wiley & Sons ltd., UK,
2019.
(13) Privacy, Data and Technology: Human Rights Challenges in the Digital Age, Issued by
the New Zealand Human Rights Commission, May 2018, p. 41.
Available online at,
https://www.hrc.co.nz/files/5715/2575/3415/Privacy_Data_Technology__Human_Rights_Ch
allenges_in_the_Digital_Age_FINAL.pdf, Last visit on 10/1/2020.
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َّ
ُمنُحقوقُاإلنسانُإال َّ
ُأن ُاإلملامُبالفكرةُ
ُعىلُأي
األساسيةُبالتصدِّ يُملاُقدُيشكِّلُاعتداء
ٍّ
اإلمجاليةُللبحثُومقتضياتُاإلنصافُاقتضتُالوقوفُالنسبيُالوجيزُعندُبعضُاألوجهُ
اإلجيابيةُملفاعيلُالذكاءُاالصطناعيُ.
ولعلُالعرضُالسابقُقدُأزاحُالستارُلي ي
َّ
كشفُبجالءُعنُتساؤلُآخرُمطروحُ-وبقوةُ-
َ
َّ
َّىُملوضوعُكانتُهذهُفكرتهُأالُيقفُعندهاُ،والسؤالُهوُ:
عىلُأرضُالواقع؛ُإذُالُيتأت
هلُي ي
مكنُألجهزةُاحلاسٍُاآليلُحماكاةُالعقلُالبرشيُمنُناحيةُقدرتهُعىلُالتفكري؟ُ
ولعلهُتساؤلُمنطقيُتو َّقفُعندهُالعلامءُ،وأجابُبعضهمُعنهُ-وبمنتهىُالوضوح–ُأنُ
أجهزةُالكمبيوترُالُي ي
مكنهاُحماكاةُعمليةُالتفكريُالبرشي؛ُوذكرواُالدليلُعىلُذلكُبامُجرىُ
معُالرويسُجاريُكاسبوروفُبطلُالعاملُيفُالشطرنجُ،الذيُهزمُبرنامجُالكمبيوتر اخلاصُ
بلعٍُالشطرنجُ"ُ،"Deep Thoughtوهوُماُحيملُيفُباطنهُالتأكيدُعىلُأنُأجهزةُالكمبيوترُ
دربُُ.
احلاليةُالُيمكنهاُمنافسةُالعقلُالبرشيُامل َُّ
ُفثمة ُاختالفات ُكبرية ُ–حسٍ ُهذا ُالرأيُ -بني ُالذكاء ُاالصطناعي ُوالعقلُ
وعليه؛ َّ
البرشيُمرجعهاُأمهيةُقدرةُالعقلُالبرشيُعىلُالتنبؤُ،إىلُجوارُالتأكيدُعىلُأمهيةُالتع ُّلمُمنُ
خاللُالتجربةُ،وهيُوظيفةُالُيمكنُبرجمةُالكمبيوترُعىلُأدائها(ُ.)14
والغريٍُهوُأنهُملُيكنُملعركةُطرفاهاُعقلُبرشيُوبرنامجُكمبيوترُأنُتنتهيُعندُاحلدِّ ُ
السابقُ،فعىلُالرغمُمنُُت ُُّكنُبطلُالعاملُيفُالشطرنجُ"كاسباروف" ُيفُاجلولةُاألوىلُمنُ
الفوزُعىلُبرنامجُ ُ،Deep BlueالذيُابتكرتهُْشكةُُIBMخصيصاُبغرضُحتديُذكاءُهذاُ
َّ
البطلُكيُيلعٍُمعهُهذهُاللعبةُ،إالُ َّ
أنُاملربجمنيُقدُواصلواُجهودهمُلرفعُقدراتُبرنامجُ
ٍ
اُإىلُإدخالُمزيدُمنُالتحسيناتُعىلُالربنامجُ.
الكمبيوترُاملذكور؛ُففيُعامُ1997مُس َع ْو
( )14يف هذا الرأي انظر:
Joseph F. Rychlak, Artificial intelligence and human reason: A teleological critique, Columbia
University Press, New York, US, 1991, See, the abstract.
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وبالفعلُفبعدُثالثُجوالتُمنُالتعادلُبنيُبطلُالعاملُيفُالشطرنجُوهذاُالربنامجُُ،تكَّنُ
األخريُمنُالفوزُعىلُكاسباروفُوهزيمةُبطلُالعاملُيفُالشطرنج!ُبعدماُفشلُيفُذلكُأمثالهُ
ٍ
ْ
ُآلتُبهُألن ُيكونُبطلُالعاملُيفُالشطرنجُمنُبنيُ
منُأبطالُالعاملُيفُالشطرنجُلسنوات
ت ُالتعديالتُالتيُقامُهباُاملربجمونُعىلُبرنامجُالكمبيوترُإىلُأنُيفوزُبرنامجُ
البرش!ُإذ أ َّد ْ
الكمبيوترُهبذهُالبطولةُ،وأنُهيزمُكاسباروف!!ُوكانتُالنتيجةُفوزُبرنامجُحاسٍُآيلُيعملُ
وفقاُلتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُيفُهذهُالبطولة(!)15
ورغمُهذاُالوضعُغريُاملسبوقُالذيُذكرناهُ،والذيُيمكنُاعتبارهُمنُأعظمُالتطوراتُ
َ
َّ
ُأن هذاُملُيمنعُبعضُالعلامءُمنُاستمرارُالترصيحُبأنهُُ:
اُاملجالُ،إال َُّ
التيُحدثتُيفُهذ
"الُتوجدُأجهزةُكمبيوترُبإمكاهناُأنُت ي
ظهرُالذكاءُاالصطناعيُبشكلُكامل؛ُعىلُالنحوُ
الذيُيد ِّللُعىلُقدرهتاُعىلُحماكاةُالسلوكُالبرشي"(ُُ.)16
ويفُسبيلُالعرضُاملتكاملُلآلراءُمنُالناحيةُالزمانية؛ُفإنُبعضُاآلراءُالفقهيةُتعرتفُ
ومنذُسنواتُخ َل ْت ُوليسُاآلنُفحسٍَّ ُ -قُعىلُأي ُذكاءُ،بامُيفُ
ُالذكاءُالبرشيُيتفو
بأن
ِّ
َّ
ذلكُذكاءُاملخلوقاتُاألخرىُأوُحتىُآالتُالذكاءُاالصطناعي(ُ.)17

املطلبُالثاين
تكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُيفُميزانُحقوقُاإلنسان
ُوتقسيمُ:
متهيدٌ
ٌ

(15) See, Robert J. Cone, Patricia L. Barnes-Svarney, how the New Technology Works: A
Guide to High-tech Concepts, Oryx Press, US, p. 5.
(16) ‘…no computers exhibit full artificial intelligence (that is, are able to simulate human
behavior)’, A.P. Godse, D.A. Godse, Fundamentals of Computing and Programing, Technical
Publication, Pune, India, Para. 1.4.5 (1-9).

(ُ )17انظر ُ:دُ.عبد ُالوهابُاملسرييُ،إشكاليةُالتحيزُ:رؤيةُمعرفيةُودعوةُلالجتهادُ:حمورُالعلومُالطبيعيةُ،سلسلةُ
املنهجيةُاإلسالميةُ(ُ،)9املعهدُالعامليُللفكرُاإلسالميُ،الوالياتُاملتحدةُاألمريكيةُ،الطبعةُالثالثة ،1998ُ،صُ.161
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يسفرُوضعُهذهُالتكنولوجياُيفُميزانُحقوقُاإلنسانُعنُمجلةُمنُالنتائج؛ُيفُمقدمتهاُ:
التأثريُالذيُحتدثهُأنظمةُهذاُالوجهُمنُوجوهُالتكنولوجياُعىلُحقوقُاإلنسانُ،وهوُحملُ
(الفرعُاألول)ُ،يعقبهُكشفُالستارُعنُاخلصائصُاملم ِّيزةُللذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُ
حقوقُاإلنسانُ(الفرعُالثاِن)ُ،ثمُبيانُالبعدُالعميلُللفكرةُمنُخاللُتوضيحُأشهرُتطبيقاتُ
الذكاءُاالصطناعيُيفُبيئةُاملعلوماتُ(الفرعُالثالث)ُ.

الفرعُاألول
تأثريُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُحقوقُاإلنسان
ُمهام ُبعدما ُتو َّقف ُاملطلٍ ُاألول ُعند ُبيان ُماهية ُالذكاء ُاالصطناعي ُوأوجههُ
يبدو ًّ

اإلجيابيةُوالسلبيةُ:التعمقُيفُفكرةُالبحثُاألساسيةُبالنظرُملاُم ىُبيانه؛ُوعليهُثارُالتساؤلُ
البدهييُ:منُأينُتأتَّىُلناُالسؤالُحولُتأثريُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُحقوقُاإلنسان؟ُ
قسمُالعرض ُإىل ُجزئ َّيتني ُيسعى ُمنُ
ُاملثارةُسي َّ
ويفُسبيل ُاجلواب ُاملتناسق ُعن ُالفكرة َ

خالهلامُإىلُفهمُأبعادُاجلوابُعنُاملسألةُاملطروحةُ،مكللةُببيانُاخلصائصُاملميزةُللذكاءُ
االصطناعيُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُ،وذلكُعىلُالنحوُاآليتُ:
أوالُ:بالنسبةُحلقوقُاإلنسانُ:فمنُاملعروفُعنهاُأهناُحقوقُعامليةُوملزمةُ،وحتكمهاُ
املعايريُالدوليةُاملقنَّنةُ،واحرتامهاُواجٍُمنُقبلُاحلكوماتُ،وكذاُاجلهاتُذاتُالصلةُيفُ
القطاعُاخلاصُ،كالرشكاتُمثال؛ُحتىُوإنُرتٍَُّالواقعُالتزاماتُإضافيةُعىلُعاتقُاجلهاتُ
احلكوميةُمقارنةُبنظريهتاُاخلاضعةُللقطاعُاخلاصُ.
ي
ومعلومُأنُهذهُالقواعدُامللزمةُالدوليةُالتيُجرىُالعملُهباُيفُخصوصُحقوقُاإلنسانُ
ِّ
َّ
ثهُالتكنولوجياُمنُتطورات؛ُوعليهُفإن ُالتقنياتُذاتُ
ُالوفاءُهباُحتىُيفُظل ُماُحت يد
يتعني
َّ
ي
الصلةُبحقوقُاإلنسانُ،عىلُاختالفُأشكاهلاُ،يمكنهاُأنُحتدَُُّبعضاُمنُاالنتهاكاتُالنامجةُ
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عنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي(ُ.)18
َّ
افيةُ:إن ُأحدَ ُأهمُتداعياتُالتساؤلُ
ثانياُ -بالنسبةُللذكاءُاالصطناعيُ:فبمنتهىُالشف
َتُبصورُوأشكالُجديدةُ
حولُالذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُهوُأهناُقدُأت ْ
منُاالضطهادُُ new forms of oppressionوهوُماُيؤ ِّثرُ–وبشكلُغريُمتناسٍُ -إماُعىلُ
األشخاصُاألكثرُضعفاُأوُعىلُمنُهمُضعفاء بحسٍُاألصل(ُُ!)19
وإذاُكانُماُسبقُهوُتوصيفُالوضعُ،فلكُأنُتتخيلُتبعاتُمثلُهذهُالعالقةُاملطروحةُ
وتأثرياهتاُ.

الفرعُالثاين
اخلصائصُاملميزةُللذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُحقوقُاإلنسان
ثمةُخصائصُمم َّيزةُتتصلُبالذكاءُاالصطناعيُإذاُماُوضعتُأبعادُفكرتهُيفُخصوصُ
حقوقُاإلنسانُعىلُوجهُالتحديدُ،وهيُعىلُالنحوُاآليتُُ:
ي
ُ:معلومُأنُالتشغيلُالتلقائيُحيدُمنُالتدخلُالبرشيُومنُ
أوالُُ-التشغيلُاآليلُAutomation
عمليةُاُتاذُالقرار؛ُوبالتايلُإنجازُاملهامُاملحددةُباستخدامُاألدواتُاحلاسوبيةُ،وبالتايلُيمكنُأنُ
يكونُهلذاُاألمرُآثارُإجيابيةُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُإذاُكانُالتصميمُحيدُمنُحتيزُالبرشُوتفاديُ
إحداثُآثارُُتييزيةُبنيُالبرشُ،وهوُماُسيقفُعندهُالبحثُبالبيانُوباألمثلةُ.
ثانياُ -حتليل ُالبيانات ُُ :Data Analysisإذ ُتدعم ُجمموعات ُالبيانات ُالضخمة ُمعظمُ
تطبيقاتُالذكاءُاالصطناعيُ،وتتضمنُجمموعةُالبياناتُهذهُبياناتُشخصيةُمنُشأهناُإثارةُ
العديدُمنُاملسائلُبامُيفُذلكُمصدرها؟ُومدىُدقتها؟ُوحقوقُاألفرادُيفُالترصفُفيهاُ،إىلُ
(ُ)18انظرُيفُذلكُ:املرجعُالسابقُ،صُ.17
(19) Christiaan van Veen Artificial Intelligence: What’s Human Rights Got To Do With It?,
Issued by Data & Society Research Institute, US, May 2018.
Available online at, https://points.datasociety.net/artificial-intelligence-whats-human-rightsgot-to-do-with-it-4622ec1566d5 , Last visit on 11/9/2019.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
17

275

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 85 [2021], Art. 5

[حقوق اإلنسان يف عصر الذكاء االصطناعي معطيات ورؤى وحلول]

جوارُقدرةُنظمُالذكاءُاالصطناعيُعىلُكشفُهويةُأصحابُالبياناتُجمهولةُاملصدرُ،وهوُ
ماُسيعاجلهُالبحثُبالتأصيلُوالبيانُيفُموضعُالحقُُ.
ثالثاُ -القابلية ُللتكيف ُ :Adaptabilityويرجع ُالسبٍ ُيف ُذلك ُإىل ُقدرة ُخوارزمياتُ
احلاسوبُالتيُت ِّ
غذهياُعىلُالقيامُتدرجي ًّياُبتحديدُاملشاكلُاجلديدةُوتطويرُإجاباتُجديدةُ
عليهاُ،ووضعُاالستنتاجاتُالتيُملُيتوقعهاُالبرشُالذينُقامواُبربجمتهاُأوُكلفوهاُبمهامُ،
وهذا ُاالفتقار ُإىل ُالقدرة ُعىل ُالتنبؤ ُحيمل ُبني ُطياته ُالوعد ُاحلقيقي ُبأن ُيكون ُالذكاءُ
االصطناعي ُبمثابة ُتكنولوجيا ُحتويليةُ ،ولكن ُيلقي ُالضوء ُعىل ُخماطره؛ ُوعليه ُفكلام ُتمُ
استبعادُالبرشُتدرجي ًّياُمنُحتديدُأهدافُونواتجُنظمُالذكاءُاالصطناعي(ُ )20أصبحُضامنُ
الشفافيةُواملساءلةُوالوصولُإىلُسبلُاالنتصافُالفعالةُأكثرُصعوبةُ،وكذلكُاحلالُبالنسبةُ
إلمكانيةُالتنبؤُباآلثارُالسلبيةُاملرتتبةُعىلُحقوقُاإلنسانُوالتخفيفُمنها(ُُ.)21

الفرعُالثالث
أشهرُتطبيقاتُالذكاءُاالصطناعيُقل ًقاُيفُبيئةُاملعلومات
بداُمهامُيفُهذاُالسياقُالوقوفُالعميلُعندُبعضُتطبيقاتُهذهُالتكنولوجياُالتيُأثارتُ
ًّ

الشكوكُحوهلاُ،وهيُعىلُالنحوُاآليتُُ:

أوالُُ -تطبيقاتُعرضُاملحتوىُوالسامتُالشخصيةُُ:Content display and personalization
تسيطرُوسائلُالتواصلُاالجتامعيُومنصاتُالبحثُبشكلُمتزايدُعىلُالكيفيةُالتيُيمكنُ
هبا ُلألفراد ُالوصول ُإىل ُاملعلومات ُواألفكار ُوتبادهلاُ ،والكيفية ُالتي ُيتم ُهبا ُمشاركة ُنرشُ
األخبارُ ،كام ُحتدد ُتطبيقات ُالذكاء ُاالصطناعي ُوخوارزميات ُاحلاسوب ُمدى ُمشاركةُ
املحتوىُمعُاجلمهورُواألفرادُ،ومعُأيُمنهمُتتمُمشاركةُهذاُاملحتوى؟ُومتىُيتمُذلك؟ُ
ٍّ
(ُ) 20لالستزادةُمنُأهدافُالذكاءُاالصطناعيُبمزيدُمنُالبيانُانظرُ:أُ.جهادُعفيفيُ،الذكاءُاالصطناعيُواألنظمةُ
اخلبريةُ،دارُأجمدُللنرشُوالتوزيعُ،عامن ،2014ُ،صُ.24
(21) Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by
United Nations, General Assembly, August 2018, p. 5,6.
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وقدُيتمُاستخدامُخوارزمياتُاحلاسوبُالشخصيةُيفُتصنيفُوتنظيمُاملعلومات؛ُأيُ
إظهارُمعلوماتُحمددةُلألفراد واستبعادُبعضهاُاآلخرُضمن ًّياُ،وقدُيتمُالرتويجُللمحتوىُ
املدفوعُاألجرُأوُاملرمزُ(هاشتاغُُ)Hashtaggedبغرضُاستبعادُحمتوىُآخرُأوُخفضُرتبتهُ،
وبشكلُعامُأصبحُمالحظاُ– ُوباألدلةُالتيُتوقفُالبحثُعندُبعضُمنهاُ -أنُتصنيفُ
الذكاءُاالصطناعيُاخلاصُبالبحثُلهُتأثريُهائلُومباْشُعىلُنرشُاملعارف(.)22
َّ
ُالشخصيةُفإن ُالذكاء ُاالصطناعي ُيف ُخصوص ُعرض ُاملحتوىُقدُ
وبالنسبة ُللسامت
ِّ
يدفعُنحوُمزيدُمنُإضفاءُالسامتُالشخصيةُعىلُجتربةُكلُفردُعىلُشبكةُاإلنرتنتُ،وبشكلُ
عام ُفقد ُيؤدي ُإضفاء ُالسامت ُالشخصية ُإىل ُتعزيز ُالتحيزات ُوحتفيز ُالرتويج ُللمحتوىُ
التحرييضُأوُللمعلوماتُاملضللةُوالتوصيةُهبامُمنُأجلُاحلفا ُبالتواصلُمعُاملستخدمنيُ
عربُاإلنرتنتُُ.
ثانياُ -تطبيقات ُتنقيح ُاملحتوى ُأو ُإزالته

moderation and removal

ُ :Contentيساعدُ

الذكاءُاالصطناعيُْشكاتُوسائلُالتواصلُاالجتامعيُاملتعددةُعىلُتنقيحُاملحتوىُحسٍُ
املعايريُوالقواعدُاملتعلقةُباملنصاتُاإللكرتونيةُ،واألمثلةُعىلُذلكُكثريةُومتنوعة؛ُمثلُ:
تكنولوجياُالكشفُعنُحمتوىُاستغاللُاألطفالُ،أوُتكنولوجياُكشفُالرسائلُاإللكرتونيةُ
التطفليةُ Spamإىلُغريُذلكُ.
ومن ُذلك ُأيضاُ :استخدام ُالذكاء ُاالصطناعي ُبغرض ُإخضاع ُحسابات ُاملستخدمنيُ
للتحذيرُأوُتعليقُاخلدمةُأوُحتىُتعليقهاُالنتهاكهمُلرشوطُاخلدمةُ.
وعىلُصعيدُمتصلُتَدَّ عيُالرشكاتُأنُحجمُاملحتوىُغريُالقانوِنُوالضارُوغريُاملالئمُ
ُوحياج ُبأن ُالذكاءُ
املوجود ُعىل ُشبكة ُاإلنرتنت ُيتجاوز ُبكثري ُقدرات ُالتنقيح ُالبرشية،
ُّ
(22) Ibid. 6,7/22.

وراجعُيفُذلكُموقفُمؤسسةُالشبكةُالعامليةُ،عىلُاملوقعُاإللكرتوِنُالتايلُ:

https://webfoundation.org/research/the-invisible-curation-of-content-facebooks-news-feedand-our-information-diets/, Last visit on 5/11/2019.
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االصطناعيُهوُأداةُيمكنُأنُتساعدُاإلنسانُيفُحتسنيُالتصديُهلذاُالتحدي(ُ.)23
ثالثاُ -تطبيقات ُالتنميط ُواإلعالن ُواالستهداف

ُ profiling, advertising and

ُ:targetingوهوُماُمفادهُأنُاألفرادُأصبحواُيشاركونُبياناهتمُالشخصيةُكيُحيصلواُعىلُ
تمُ
املعلوماتُواخلدماتُباملجان؛ُوبالتايلُفنظراُالكتظا ُكميةُضخمةُمنُالبياناتُالتي ُ َّ
مجعهاُوتراكمتُعربُسنواتُعدةُمنُالتنميط ُوالرصدُعربُشبكةُاإلنرتنت؛ُفقدُأضحىُ
بمقدورُالرشكاتُتزويدُنظمُالذكاءُاالصطناعيُبكميةُهائلةُمنُالبياناتُالتيُُتكنهاُمنُ
وضعُنامذجُللتنبؤُواالستهدافُبدقةُأكربُمنُأيُوقتُم ىُ،أضفُإىلُذلكُاستخدامُ
البياناتُذاهتاُيفُاإلعالنُوالرتويجُ.
وكنتيجةُمنطقيةُلتوافرُهذهُالبياناتُالشخصيةُعىلُالنحوُالسابقُعرضهُأصبحُممكناُ
استغالهلا ُعىل ُنطاق ُواسع ُمن ُشأنه ُأن ُيستهدف ُبعض ُاألشخاص ُاعتامدا ُعىل ُالذكاءُ
االصطناعيُ،معُاإلشارةُإىلُأنُاالستهدافُيفُحدُذاتهُمنُشأنهُتكريسُفكرةُالتمييز؛ُكأنُ
يتمُاإلعالنُعنُوظائفُمعينةُلفئاتُحمددةُمنُاألفرادُواستبعادُاألخرىُعىلُأساسُاجلنسُ
أوُاللونُأوُغريُذلك(ُ.)24
وعليهُفإذاُكان االضطهادُهوُأحدُثمراتُإعاملُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُ
َتُوستأيتُلناُبهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
حقوقُاإلنسانُفامذاُبعد؟!ُفهلُنرتكُعظيمُماُأت ْ
(23) Ibid. 7,8/24, ft. 15.

هذا وقد كشفت التقارير يف اململكة املتحدة بأهنا قد طورت أداة من شأهنا كشف وإزالة املحتوى اإلرهايب يف
نقطة التحميل ذاهتا ،راجع يف ذلك التقرير التايل:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-41-2018.pdf,
last visit on 5/11/2019.

( )24انظر يف ذلك املقالة التي ُ ِ
ُصح فيها بأن عرشات الرشكات تستخدم منصة التواصل االجتامعي الفيسبوك
بغرض االستبعاد التلقائي لكبار السن من إعالنات الوظائف ،انظر:

Julia Angwin, Noam Scheiber, and Ariana Tobin, Dozens of Companies Are Using Facebook
to Exclude Older Workers From Job Ads, Dec. 2017.
See at, https://www.moneylife.in/article/dozens-of-companies-are-using-facebook-to-excludeolder-workers-from-job-ads/52541.html , last visit on 6/11/2019.
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منُنفعُهائلُجراءُماُحت يدثهُمنُانتهاكاتُذاتُصلة بحقوقُاإلنسانُ،أمُنحاولُدرءُوتفاديُ
َّ
هذهُاألخريةُكيُالُنحرمُأنفسناُوجمتمعاتناُمنُنفعها؟ُهذاُهوُمكمنُماُسيتناولهُالبحث.

املبحثُاألولُ
نطاقُااللتزاماتُاملتعلقةُبحقوقُاإلنسانُ
حيالُالذكاءُاالصطناعيُ

ُوتقسيمُُ:
متهيدٌ
ٌ
انتقلتُتبعاتُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمنُدروبُاخليالُالعلميُإىلُأرضُالواقعُ،
فارضةُنفسهاُ–وبحكمُأمهيتهاُ-عىلُاألوساطُاحلكوميةُواألكاديميةُبلُوالصناعيةُكذلكُ،
َجم ُ-ويتوقع ُأن ُينج َُمُ -عنها ُمن ُأمورُ ،مازال ُكثري ُمنها ُمطروحا ُعىل ُطاولةُ
جراء ُما ُن َ
َّ
النقاشاتُ،منُبينهاُ:ماُو َّلدهُالذكاءُاالصطناعيُمنُحتدِّ ياتُعدةُواجهتُحقوقُاإلنسانُ.
َ

ٍ
َّ
نبئُبجالءُعنُمجلةُ
ومنُاملالحظُأنُوضعُالذكاءُاالصطناعيُحتتُجمهرُحقوقُاإلنسانُي
َّ
َ
ُحقوقُاإلنسانُ،وذلكُبالنظرُإىلُأنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمنُشأهناُ
منُاملخاطرُالتيُُت َ ُّس
ي
املساسُبالعديدُمنُالقيمُالدوليةُامللزمةُ،التيُترعاهاُاتفاقياتُوقواننيُحقوقُاإلنسانُ.

ٌّ
وذلكُبالنظرُإىلُماُألزمُبهُكلُمنُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسانُلسنةُ1948مُ،والعهدُ
الدويل ُاخلاص ُباحلقوق ُاالقتصادية ُواالجتامعية ُلسنة ُ1966مُ ،والعهد ُالدويل ُاخلاصُ
َّ
اعتبارُأن ُهذهُالوثائقُالثالث ُمعاُتشكِّلُماُ
باحلقوقُاملدنيةُوالسياسيةُلسنةُ1966م؛ُعىل ُ
ي
ُالتصديقُعليهاُمنُق َبلُحوايلُُ170دولةُ،والتيُ
ُ،التيُتم
يسمىُبــ"ُالئحةُاحلقوقُالدولية"
َّ
ت ي
َّ
ربه
نُيفُجمموعهاُأنُحقوقُاإلنسانُ"غريُقابلةُللتجزئةُومرتابطةُومتشابكة"(ُ.)25
وجيدرُبناُالقولُ-قبلُاالنخراطُيفُبيانُأهمُاحلقوقُالتيُتنتهكهاُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ-أ َّنُ
( )25ملزيد من التفاصيل انظر:
Mark Latonero, Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights & Dignity, Issued
by Data & Society Research Institute, US, April 2018, p. 11.
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َّ
ُحقوقُاإلنسانُإال َّ
َ
ُأنُهذهُاألنظمةُذاهتاُقدُحتملُ
غمُماُحتملهُمنُتأثرياتُُت َ ُّس
هذهُاألخريةُذاهتاُر
َ
وضحهُالبحث ٌّ
ُ،كلُيفُحينه.
عززُبهُحقوقُاإلنسانُ،وهوُماُسي ِّ
وجهاُإجياب ًّياُت ِّ
لحق ُبأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعيُ
ُأهم ُحقوق ُاإلنسان ُالتي ُت َ
وعليه ُستقف ُالدراسة ُعند ِّ

وتبعاهتاُ،وماُحتملهُمنُحتدِّ ياتُوفرصُتتصلُباحلقوقُاملذكورةُذاهتاُ،سواءُبشكلُمباْشُأوُ

غريُمباْشُ،يفُثامنيةُمطالٍُخمتلفةُالتوجهاتُبحسٍُوجهُاالعتداءُالواقعُعىلُحقوقُاإلنسانُ.

املطلبُاألول
ُيفُحريةُالتعبريُوالفكرُوالدينُوالتجمعُالسلمي
احلق
ُّ
ُّ
َّ
منُاملعلومُأن ُاحلقوقُاملذكورةُتعدُّ ُحقوقاُأساسية ُتك َفلُلكلُإنسان؛ُوإقرارهاُواجٍُ
امتثاالُملاُوردُباملادةُ(ُ)18منُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسانُ،واملوادُ(ُ)22ُ،21ُ،19ُ،18
من ُالعهد ُالدويل ُاخلاص ُباحلقوق ُاملدنية ُوالسياسيةُ ،دون ُحاجة ُللخوض ُيف ُمتن ُهذهُ
النصوص(ُ.)26
تُ
وإنزاال ُملقت ىُاحلقوقُالسابقةُعىلُماُخي ِّلفهُالذكاءُاالصطناعيُمنُتَبيعاتُ-وإنُ َبدَ ْ
غريُكاملةُإىلُاآلنَّ ُ -إال َّ
ُأن ُهناكُهتديداتُتتصلُهباُ،بعضهاُمباْشُوبعضها ُاآلخرُغريُ
ُ،وسنقفُعندُكلُمنهاُتباعا(ُ:)27
ٍُ
مباْش
(ُ )1التهديدات ُاملباْشةُ :يف ِّ
ُظل ُالضغوط ُالتي ُُت َارس ُعىل ُالرشكات ُذات ُالصلةُ،

فلألسفُتتمُإزالةُالكثريُمنُاملحتويات؛ُفهاُهوُ(اليوتيوب)ُقدُحذفُأكثرُمنُُ100.000
ُّ
نُتم ُاإلبالغُعنهاُ،
مقطعُفيديوُيو ِّثقُاجلرائمُضدُاإلنسانيةُ،التيُترتكٍَُيفُسورياُبعدُأ َّ
ويؤسفناُالقولُبأنَّهُغالباُماُتكونُمقاطعُالفيديوُهذهُبمثابةُالدليلُالوحيدُعىلُاجلرائمُ

(26) Ibid. 15.

( )27يف هذا التقسيم انظر :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق اإلشارة،
ص.23 ،22
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املروعةُوانتهاكاتُحقوقُاإلنسان(ُ.)28
ِّ
وعىلُاملنوالُنفسهُفأبعادُالتعدِّ يُاملذكورُُتتدُُّلتشملُعىلُسبيلُاملثالُ:االعتداءُعىلُحريةُ
ارسةُالشعائرُالدينيةُ،وكذاُاحلقُيفُالتجمعُالسلميُ،وهكذاُ..
الدينُبامُتقتضيهُمنُمم
ُّ
ُألخصُحقوقُ
فهُالذكاءُاالصطناعيُمنُممارساتُكهذهُبمثابةُانتهاكُفج
أليسُفيامُخي ِّل
ِّ
ٍّ
اإلنسانُاآلنفُذكرها؟ُ
رُاالنتهاكاتُالتيُتقعُعىلُاحلق ُيفُاخلصوصيةُتأثرياُ
(ُ)2التهديداتُغريُاملباْشةُ:تؤ ِّث
ِّ
صابُبهُالشخصُيفُتوجهاتهُ
كل ًُّياُعىلُحريةُالتعبري؛ُولكُأنُتتخيلُمدىُالتأ ُّثرُالذيُسي
ُّ
ُأن ُآراءه َّ
وقرارته ُإذا ُما ُشعر َّ
ُحمل ُمراقبة ُمن يُق َبل ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي؛ ُإذ ُبموجٍُ
األخريةُقدُتكونُآراؤهُوقراراتهُاخلاصةُ-التيُالُشأنُألحدُهباُغريهُطاملاُملُت ي
لحقُاألذىُ
بأحدُ-مراقبة!ُ
ُوالتجمع ُالسلمي؛ُ
ُبـاحلق ُيف ُحرية ُالتعبري ُوالفكر ُوالدين
وملا ُكان ُاحلديث ُمتصال
ُّ
ُّ

فالوقوفُواجٍُعندُبعضُاملسائلُذاتُالصلةُباحلقُحملُالتناولُيفُفروعُثالثةُمتتاليةُ.

الفرعُاألول
ُسالحاُذاُحدين
بعضُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُتعدُّ
ً
نموذجا)
ُ(نظامُالتعرفُعىلُالوجهُ
ً

بنظرةُإجيابيةُمنصفةُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،وسعياُلوضعهاُيفُنصاهباُالصحيح؛ُ
فلنأخذُمثاالُواقع ًّياُآخرُعىلُانتهاكُاحلقُيفُالتعبريُحالُاستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُ
منُذلكُاألنظمةُالتيُُتكِّنُمنُالتعرفُعىلُالوجهُُFacial Recognitionاملنترشُاستخدامهاُ
وضحُبهُالفكرةُونربزُأبعادهاُ.
عىلُنطاقُواسعُ،واملط َّبقةُقانوناُيفُالعديدُمنُالدول؛ُكيُن ِّ
(28) Kate O'flaherty, YouTube keeps deleting evidence of Syrian chemical weapon attacks,
published in WIRED ‘Online Magazine’, June 2018,
See at, https://www.wired.co.uk/article/chemical-weapons-in-syria-youtube-algorithm-deletevideo, last visit on 16/9/2019.
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فُعىلُالوجهُإذاُتم ُاستخدامهُيفُاألماكنُالعامةُعىلُاألفرادُالذينُشاركواُيفُ
فالتعر
َّ
ُّ

احتجاجاتُمعينةُ،فهناُسيبدوُماُللمسألةُمنُتأثريُخميفُعىلُفكرةُالتجمعُيفُحدُِّ ُذاهتا؛ُ
ُّ
َّ
ا؛ُوعليهُفإنُتنفيذُمثلُهذاُالنظامُيفُالبلدانُالتيُتق ِّيدُحريةُالتجمعُمنُ
حتىُوإنُكانُسلم ًّي
ْ
شأنهُأنُيمنعُفعل ًّياُالتمتعُهبذاُاحلقُ(ُ.)29

َّ
َّ
َّاُهوُأنُالربنامجُاملذكورُقدُيتفادىُخطرُاالعتقالُغريُالقانوِنُ
بيدُأنُماُالُيعرفهُكثريُمن
عىلُخلفيةُماُحيدثُمنُخطأُأوُجتاوزُ،والُ َأ َد ُّل ُعىلُذلكُمنُأنُالتاريخُحافل ُبأمثلةُعىلُ
ُاعتقاهلمُعنُطريقُاخلطأُملجردُأهنمُيشبيهونُاملجرمنيُاملطلوبني(.)30
البرشُالذينُتم
َّ
َّ

الفرعُالثاين

حقُاخلصوصيةُيفُالعصُالرقمي
َّ
معلومُأنُاحلقُيفُاخلصوصيةُهوُحقُأسايسُمنُحقوقُاإلنسانُ،مكفولُبموجٍُاملادةُ
ُ 12منُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسانُ،وكذاُاملادةُُ 17منُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُ
املدنيةُوالسياسية(ُُ.)31
كامُأصدرتُاألممُاملتحدةُالعديدُمنُالتقاريرُذاتُالصلةُبحاميةُاحلقُيفُاخلصوصيةُيفُ
ِّ
ضوءُمقتضياتُالعرصُالرقميُ،وأعلنتُمنُخاللُتقريرهاُعنُمحايةُاخلصوصيةُوتعزيزهاُ:
َّ
تكنولوجياتُاالتصاالتُيفُالعرصُالرقميُعززتُمنُقدرةُاحلكوماتُواملؤسساتُ
أن ُ"
َّ
واألفرادُعىلُالقيامُبأعاملُاملراقبةُواعرتاضُاالتصاالتُومجعُالبيانات"ُ،كامُشدَّ د ُالتقريرُ
عىلُخماطرُالبياناتُالضخمةُيفُإعادةُحتديدُهويةُالبياناتُ"املجهولةُاملصدر"ُ،و َّبنيُالتقريرُ
ذاتهُأنهُيقعُعىلُعاتقُاحلكومةُعٍءُإثباتُأنُالتدخلُرضوريُللتصديُللخطرُاملحددُ

( )29يف تأصيل هذا العرض ،انظر :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق ،ص.23
(30) See, “Face Value,” IRL: Online Life is Real Life, Podcast audio,
Available online, https://irlpodcast.org/season2/episode3/, Last visit on 11/9/2019.
(31) For more details, Privacy, Data and Technology: Human Rights Challenges in the Digital
Age, op, cit., p. 8.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:
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ومتناسٍُمعهُ،ومنُثمُيمكنُأنُتعدَّ ُبرامجُاملراقبةُاجلامعيةُتعسفيةُ،حتىُوإنُكانتُُتدمُ
َّ

هدفاُمرشوعاُواعتمدتُعىلُأساسُقانوِنُ.

وحري ِّ
ُبالذكرُأنُالتقرير ُاملذكورُقدُاستشهد ُبقرارُاملحكمةُاألوروبيةُحلقوق ُاإلنسانُ،
ٌّ
َّ
ويعلنُأنهُينبغيُأنُيقعُعىلُعاتقُالدولةُعٍءُضامنُأالُجيريُأيُتدخلُيفُحقُحرمةُالشؤونُ
الشخصيةُأوُاألرسةُأوُاملنزلُأوُاملراسالتُإالُبموجٍُقواننيُدقيقةُبشكلُكاف(ُُ.)32
ٍُ

الفرعُالثالث
استخدامُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُيفُاملجالُاجلنائي
وعىلُصعيدُمتصلُالُخيفى الدورُالذيُُتارسهُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُيفُاملجالُ
اجلنائيُ،وهوُشأنُذوُتفاصيلُعدةُالُيتسعُمقامُالبحثُللوقوفُعندهاُ،ويكفيُيفُهذاُ
الصدد ُاإلشارة ُإىل ُدور ُهذه ُالتكنولوجيا ُيف ُالكشف ُعن ُاملجرمنيُ ،وكذا ُإثبات ُبراءةُ
املتهمنيُ،وهوُماُع ِّرب ُعنهُرصاحةُمنُأنُاستخدامُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُجتلٍُ

األملُللمتَّهمنيُزوراُ،وهمُكثرُلألسفُ.

وبالنظرُإىلُاجلانٍُالعميلُفإنُتطبيقُبرامجُالذكاءُاالصطناعيُملراقبةُاالستجواباتُمنُ
َّ
مواُباخلطأُ،بلُإنُواليةُ
ُّ ُ
الءُممنُاهت
ٍُيفُخانةُهؤ
خاللُتصويرُالتحقيقاتُمنُشأنهُأنُ َيص َّ
فلوريداُاألمريكيةُتدرسُحالياُماُجيعلُمنُتصويرُاالستجواباتُأمراُجائزاُبحسٍُقواننيُ
الواليةُ،والُخيفىُتبعاتُإقرارُمثلُهذاُالقانونُاجلديدُمنُدع ٍم ُلذويُالقدراتُالعقليةُ
املحدودةُالذينُغالباُماُيعرتفونُبالذنٍُوهمُحتتُاإلكراهُ.
تم ُإطالقُرساح ُرجل ُمن ُفلوريداُيد َعىُ
ونزوال ُإىل ُأرضُالواقع؛ ُففي ُعام َُّ ُ 2009

"أنتوِن ُكارافيال"ُ Anthony Caravellaمن ُالسجن ُبعد ُأن ُق ى ُُ 26عاما ُيف ُجريمتيُ
( )32يف ذلك انظر :االجتاهات العاملية يف حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم :تركيز خاص عىل الوسائل الرقمية يف عام ،2015
منشورات الويبو ،2015 ،ص.73
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اغتصابُوقتلُملُيرتكبهام(ُ،)33بحسٍُماُأظهرتُحلولُالفيديوهاتُالذكيةُ Intelligent

ُ،Video Solutionsومنُاملؤسفُالقولُبأنُ"أنتوِنُكارافيال"ُكانُيبلغُمنُالعمرُمخسةُعرشُ
عاماُيفُالوقتُالذيُُتَّتُفيهُإدانتهُ،وكانُقدُحصلُعىلُمعدلُذكاءُبلغتُنسبتهُُ،%67كامُ

مالينيُدوالرُبعدُأنُاكتشفتُاملحكمةُأنهُقدُتمُتوريطهُيفُهذهُاجلريمةُ
حصلُالحقاُعىلُُ7
َّ
التيُحبسُعىلُإثرهاُ.

ُالتعليقُبأنهُ:إذاُكانُقدُتمُتصويرُاستجوابُ
إثرُماُحدثُيفُاجلريمةُاملذكورةُتم
وعىلُ
َّ
َّ

"أنتوِن ُكارافيال" ُ-عمال ُبام ُمضت ُاإلشارة ُإليهُ -ومن ُثم ُمعاجلة ُوحتليل ُاستجوابهُ
باستخدام ُبرامج ُالذكاء ُاالصطناعيُ ،فربام ُكان ُممكنا ُإنقاذه ُمن ُالذهاب ُإىل ُالسجن ُمنُ
األساسُُ.
وحريُبا ِّ
لذكرُأنُقضيةُكارافيالُقدُدفعتُبالفعلُجلنةُالتحقيقُالفيدراليةُلوضعُمعايريُ
ٌّ ُ
ملوظفيُإنفاذُالقانونُملتابعةُاستجوابُاملشتبهُهبمُبغرضُتقليلُعددُاإلداناتُغريُاملرشوعة؛ُ
اُعىلُتصويرُاالستجواباتُومنُثمُمعاجلتهاُ،منُخاللُحتليلُلقطاتُللتنبؤُبالسلوكُ
اعتامد
َّ

اإلجراميُ،وكذاُتوفريُكامرياتُملراقبةُوُتزينُالبياناتُعىلُنحوُيمكنهمُمنُإنفاذُالقانونُ،

واستخدامُبرامجُتكشفُعنُاملشاعرُوتفِّسُلغةُاجلسدُمنُاللقطاتُدونُتدخلُبرشي(ُ.)34
َّ
ُعىلُآثارُنظامُواحدُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،ويفُاحلقيقةُفإنُ
ويفُاملثالنيُالسابقنيُدليل
ظهرُماُلتطبيقُ"التعرفُعىلُالوجه"ُ-عىلُوجهُالتحديدُ-منُآثارُإجيابيةُأخرىُمثلُ:
الواقعُي يُ
ٍ
اُيفُثوانُمعدودةُ.
 استخدامهُلتقسيمُمالينيُملفاتُالصورُوالفيديوُتلقائ ًّي
 أو ُلتحقيق ُبعض ُاألغراض ُالرشطية ُأو ُاألمنية؛ ُكاستخدامه ُبغرض ُتفاديُ
حدوثُبعضُاالحتجاجاتُ-بشكلُمسبقُ-والتيُقدُتؤثرُعىلُالدولةُبشكلُأوُ
(33) Larry J. Siegel, John L. Worrall, Essentials of Criminal Justice, 9th Edition, Cengage
publishing, USA, 2015, p. 350.
(34) Larry Alton, AI and Criminal Interrogations, Will AI support criminal interrogations in
the future? D Zone Publishing, Jan. 2019.
See at, https://dzone.com/articles/will-artificial-intelligence-support-criminal-inte , last visit
on 8/1/2020.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

بآخرُحالُكونُتفادهياُيصٍُيفُصالحُالدولةُ،لكنُماُيعنيناُهناُهوُماُُتلفهُمنُ
تأثرياتُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُ.


استخدامهُلدىُاهلواتفُالذكيةُ.

ُواألغربُهوُالتجربةُالواقعيةُالتيُأثبتتُنجاحُبرنامجُ"التعرفُعىلُالوجه"ُبغرضُاستخدامهُللتث ُّبتُممنُهمُبحاجةُفعليةُإىلُالقروضُ،وهوُماُقامتُبهُبالفعلُْشكةُاخلدماتُ
ُ،التيُيقعُمقرهاُيفُغربُإفريقياُ،والتيُتقدِّ مُخدماتُمرصفيةُعربُ
املرصفيةُAella Credit
ُّ
تطبيقُاهلاتفُالنقالُلألفرادُالذينُيواجهونُمعاناةُيفُأسواقهمُالناشئةُ،عربُاستخدامُتطبيقُ

منُاكتشافُالوجوهُومقارنتهاُ،ومنُثمُ
التعرفُعىلُالوجهُ،الذيُيمكِّنُُ Aella Credit
َّ

التحققُمنُهويةُالشخصُمنُدونُأيُتدخلُبرشيُ،وهوُماُيسمحُلعددُأكربُمنُاألفرادُ

ذويُاحلاجةُالفعليةُباحلصولُعىلُاخلدماتُاملرصفيةُعامُكانُمسبقاُ.
َّ
تصو ْ
َّ
رُأنُتقو َمُبهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
منُالعرضُالسابقُيتجىلُالدورُاملزدوجُالذيُي َّ

يفُخصوصُحقوقُاإلنسانُ،فامُبنيُتعزيزُمحايتهاُأوُانتهاكهاُنَدورُ،واحلنكةُتقتيضُأنُنأخذُمنُ
دُاحرتامُحقوقُاإلنسانُومحايتهاُ،وننأىُعامُقدُحي يدثُتأثرياُعكس ًّياُ،طاملاُ
عض
هذهُاألنظمةُماُي ِّ
َّ
َّ
أنُمنُهذهُاألنظمةُ–وعىلُنحوُماُبداُ-ماُهوُسالحُذوُحدَّ ين(ُ.)35

املطلبُالثاين
احلقُيفُاملشاركةُالسياسيةُوحقُتقريرُاملصري
ُّ
هيُحقوقُمقررةُبنصُاملادةُُ 25منُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُاملدنيةُوالسياسية؛ُ
ُ
َّ
إذ َّ
ُإن ُأدوار ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي ُقد ُتو ِّلد ُحتديات ُتتصل ُبإجياد ُاملعلومات ُاملضللةُ
اُللحقُيفُاملشاركةُ
ونرشهاُ،وهوُماُيتعارضُمعُإجراءُانتخاباتُنزهيةُ،ويم ِّثلُبالطبعُهتديد
ِّ
أيضا انظر:
( )35يف بيان هذه الفكرة ً
Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, The 19th EPIA Conference on
Artificial Intelligence (Portugal), Part 1, 3-6 September, Springer, Portugal, 2019, p. 302.
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السياسيةُويفُتقريرُاملصريُ،وهاُهيُاالنتخاباتُالرئاسيةُاألمريكيةُالتيُجرتُعامُُ2016
ُألي ُقوة ُأجنبية ُاالستفادة ُمن ُخوارزميات ُوسائل ُالتواصلُ
قد ُأظهرت ُكيف ُيمكن ِّ
االجتامعيُوالربجمياتُاآلليةُبغرضُزيادةُالوصولُإىلُاملعلوماتُاخلاطئةُوالتأثريُاملحتملُ
عىلُالناخبني.
اخرتاقُالذكاءُاالصطناعيُللديمقراطيةُ:
قدُيبدوُالعنوانُغريباُأوُربامُغريُمتوقع؛ُغريُأنُمضمونُماُمحلهُالعنوانُالسابقُهوُماُحدثُ
بالفعلُ،بعدماُأضحىُممكناُاستخدامُالذكاءُاالصطناعيُللتالعٍُبالرأيُالعامُ،ولعلُهذاُهوُ
ماُحدثُعربُاستخدامُأعدادُهائلةُمنُالسياسينيُيفُانتخاباتُعامُُ2017يفُاململكةُاملتحدةُ
لنرش ُمعلومات ُمض ِّللة ُوأخبار ُومهية ُعىل ُوسائل ُالتواصل ُاالجتامعي ُمثلFacebook, ُ :
ُ،Twitterواألمرُذاتهُقدُحدثُخاللُاالنتخاباتُالرئاسيةُاألمريكيةُيفُعامُُ،2016عىلُنحوُ
ماُذكرُ،بلُويفُالعديدُمنُاالنتخاباتُالسياسيةُالرئيسيةُاألخرىُحولُالعامل!ُ
إذُتنترشُالروبوتاتُكحساباتُبرشيةُعاديةُمستقلةُُ ُ،ت َّتُبرجمتهاُلنرشُالرسائلُالسياسيةُ

ونرش ُاملعلومات ُاخلاطئة ُمن ُجانٍ ُواحد ُبغزارة ُمن ُأجل ُإهيام ُالرأي ُالعامُ ،عىل ُنحوُ

تكتيكيُواسعُاالنتشارُ،حياولُتشكيلُاخلطابُالعامُوتشويهُاملشاعرُالسياسيةُ ،وبحسٍُ
ماُنرشتهُجريدةُاإلندبندنتُالربيطانية(ُ.)36
واستمراراُيفُاخرتاقُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُللحقُيفُاملشاركةُالسياسيةُويفُتقريرُ
املصري؛ُفقدُقيلُبتأثريُالذكاءُاالصطناعيُعىلُاستفتاءُالربيكستُ،بعدماُصوتُالشعٍُ
الربيطاِنُللخروجُمنُاالحتادُاألورويبُيفُُ 23يونيوُ2016؛ُإذُأنتجُهذاُالقرارُاملفاجئُ
جمموعةُواسعةُمنُالنظرياتُالتيُحتاولُتفسريُهذهُالنتيجةُ،ومنُاألسبابُاملفِّسةُكانُ:

(36) Vyacheslav Polonski, How artificial intelligence conquered democracy?, Independent
Online Website, August 2017. See at,
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/artificial-intelligence-democracy-electionstrump-brexit-clinton-a7883911.html, last visit on 22/9/2019.
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ُاالصطناعي ُيف ُمحلتهمُ
"استخدام ُالراغبني ُيف ُاخلروج ُمن ُاالحتاد ُاألورويب ُالذكا َء
َّ
ي
ي
ةُاخلروجُمنُاالحتادُعىلُك َّفةُالبقاءُ،سواءُمنُخاللُالتأثريُعىلُالناخبنيُ
السياسيةُلرتجيحُك َّف
لدعمُذلكُاهلدفُ،أوُمنُخاللُخفضُإقباهلمُعنُاالستفتاء"ُ.
رُأنُالذكاءُاالصطناعيُقدُتمُاستخدامهُمنُثالثُنواحُللتأثريُعىلُاستفتاءُاخلروجُ
ُوذ يك
َّ
منُاالحتادُاألورويبُوهمُ:
األوىلُ:هيُْشكةُتدعىُكامربيدجُأناليتيكاُ()Cambridge Analytica؛ُ
والثانيةُ:هيُوسائلُالتواصلُاالجتامعيُاملستخدمةُمنُقبلُمؤيديُاخلروج؛ُ
والثالثةُ:هيُاألطرافُاألجنبية.
َّ
َّدتُعدةُحتقيقاتُأن ُْشكةُكامربيدجُأناليتيكاُ-التيُتستخدمُحتليلُالبياناتُ
وقدُأك
الضخمة ُلتوجيه ُاحلمالت ُالسياسيةُ -كانت ُعامال ُرئيس ًّيا ُيف ُنتيجة ُالتصويت ُلصالحُ
ذتُماُيط َلقُعليهُاسرتاتيجيةُاالستهدافُ،منُخاللُمجعُكمياتُهائلةُمنُ
اخلروج؛ُفقدُن َّف ْ
املعلوماتُحولُالشعٍُالربيطاِنُ،ليسُفقطُمنُوجهاتُنظرهمُالسياسيةُاملعلنةُ،ولكنُ
أيضاُمنُجمموعاتُبياناتُاملستهلكنيُووسائلُالتواصلُاالجتامعيُ،وباستخدامُمعلوماتُ
منُفيسبوكُوتفاعالتُوسائلُالتواصلُاالجتامعيُاألخرىُوالتحليلُمنُخاللُتقنياتُ
سمى ُبالتوصيف ُالبيولوجي ُالنفيس ُاالجتامعي ُعىلُ
التعلم ُاآليلُُ ،تكنوا ُمن ُإجراء ُما ُي َّ
املستوىُالفرديُ،وتعديلُمحلتهمُوفقاُلذلك(ُُ.)37
ٍ
ُبناءُمحلةُاستهد َف ْتُالناخبنيُاألفرادُبطرقُ
وعليهُفباستخدامُأداةُالذكاءُاالصطناعيُتم
َّ

حمددةُ،حتولتُمنُجمردُمحلةُمنُإعالناتُودعايةُانتخابيةُمبنيةُعىلُاملعلوماتُإىلُمحلةُهتدفُ
َّ
تم تطويرها فيام ُيسمى
()37
ُّ
وحري بالذكر أن التوصيف البيولوجي النفيس االجتامعي عبارة عن" :طريقة َّ

ويتم التعبري عنها أحيانًا بمفهوم "كسب القلوب والعقول" ،ويستخدم لتغيري الروايات
باحلرب املعرفية،
ُّ
واملواقف والتوجهات السياسية لألفراد.
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تُعمليةُوضعُ
اُيفُإقناعُالناخبني؛ُإذُمر ْ ُ
َُّ
إىلُإطالقُردودُانفعاليةُ،وهوُماُيكونُأكثرُنجاح

هذه ُاحلملة ُبثالث ُمراحل؛ ُاألوىلُ :مجع ُمعلومات ُعن ُاألفراد ُباستخدام ُاختباراتُ
الشخصيةُعربُاإلنرتنتُ،والثانيةُ:مجعُهذهُاملعلوماتُمعُمعلوماتُمنُالوسائلُاالجتامعيةُ
وقواعدُبياناتُاملستهلكُيفُقاعدةُبياناتُواحدةُ،والثالثة :حتليل ُقاعدة ُالبيانات ُوإنتاجُ
مصمُمةُخصيصاُللمستقبيلُ.
دعايةُفرديةُ َّ
ت ُوسائل ُالتواصلُ
وإىل ُجوار ُالدور ُالذي ُقامت ُبه ُْشكة ُكامربيدج ُأناليتيكاُ ،أ َّد ْ
اُيفُدعايةُاخلروجُمنُاالحتادُاألورويبُ،الُخيتلفُعامُ
االجتامعيُهيُاألخرىُدوراُرئيس ًّي
َّ

قامت ُبه ُهذه ُالرشكةُ ،مثلام ُتؤدي ُدورا ُيف ُاحلياة ُاليومية ُلألفراد ُعن ُطريق ُالتحكم ُيفُ
عرض ُعليهمُ ،والسلع ُواملنتجات ُالتي ُجيٍ ُْشاؤهاُ ،وحتى ُاألفكارُ
املعلومات ُالتي ُت َ

ُإنشاءُتصورُللـ  Hashtagsاملتعلقةُبالربيكستُ،وأوضحُ
السياسيةُالواجٍُتأييدها؛ُفقدُتم
ُّ
َّ
َّ
منُخاللهُأن ُالنقاشُعربُوسائلُالتواصلُحولُالربيكستُكانُمستقطباُللغايةُ،بالكادُ
َّ
يتفاعلُاملعسكرانُ:معسكرُاخلروجُ،ومعسكرُالبقاءُ،كامُأظهرتُالتحليالتُأن ُمعسكرُ
اخلروجُكانُأكرب وأكثرُتنظيامُُيفُاتصاالتهُمنُمعسكرُالبقاءُ.
وأخرياُ-وليسُبآخرُ -فهاُهوُتقريرُجملسُالعمومُالربيطاِنُقدُجاءُمؤكداُعىلُعدمُ
ُّ
استبعادُاحتاملُوجودُتدخلُأجنبيُباستخدامُالروبوتاتُللتأثريُعىلُنتيجةُاالستفتاءُ،سواءُ
باستخدامُاألخريةُ،أو الربجمياتُاملصممةُملحاكاةُالسلوكُالبرشيُعربُاإلنرتنتُللتأثريُعىلُ
اخلطاب ُالسيايسُ ،حتى ُأضحى ُممكنا القول ُبأن ُالذكاء ُاالصطناعي ُأ َّث َر ُعىل ُديمقراطيةُ
استفتاءُالربيكستُمنُخاللُعدةُطرق؛ُأوهلاُ:أنهُساهمُيفُزيادةُتركيزُالسلطةُيفُأيديُ

أقليةُمؤيدةُللخروجُمنُاالحتادُاألورويبُُتكَّنتُبواسطتهُمنُفرضُإرادهتا(ُُ.)38
( )38يف تفاصيل هذا العرض السابق وحيثياته انظر :األستاذة ريم عبد املجيد ،الذكاء االصطناعي :أداة تشويه
ديمقراطية الربيكست ،مقالة منشورة عىل املوقع الرسمي للمركز العريب للبحوث والدراسات ،بتاريخ 21
سبتمرب .2019
See at, http://www.acrseg.org/41353, last visit on 23/9/2019.
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كحالُماُسبقهاُمنُأوجهُانتهاكُحلقوقُاإلنسانُترتتٍَُّعىلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،
وماُقدُحتملهُمنُب ٍ
ُإجيايبُنسعىُكيُنتلمسُسبلهُ،ووقوفاُعندُالوجهُالسابق؛ُفال ُخيفىُ
عد
َّ
البعدُالنفعيُملثلُهذاُالنظام؛ُمنُذلكُ:توجيهُالناخبنيُبشكلُإجيايبُعنُطريقُقيامُاجلهاتُ
املسئولةُبدورهاُيفُحظرُوكشفُمثلُهذهُالدعواتُالتحريضيةُالباطنةُ،ومنُثم ُعرضُ
َّ
املعلوماتُالصحيحةُاملوثوقُفيهاُعىلُاجلمهورُعربُمنصاتُافرتاضيةُرسم ُي ي
ةُعوضاُعنُ
َّ
عرفُمداهاُ،إىلُجوارُإنشاءُجهاتُرقابيةُمهمتهاُ
الوقوعُيفُمثلُهذهُالتأثرياتُالتيُالُي َ

حتليلُمثلُهذهُالتوجهاتُعربُاستخدامُاإلنسانُاآليلُومراقبتهاُوتنظيمها؛ُفمنُالداءُيكونُ
َّ
الدواء؛ُوهكذاُيتجىلُاألثرُاإلجيايبُملثلُهذهُاألنظمةُ.

املطلبُالثالث
احلقُيفُاملشاركةُيفُاحلياةُالثقافيةُويفُالتمتُّعُبمزاياُالتقدُّ مُالعلمي
ُّ
ُمعروفةُأبعادهُ،وأقرتْهُاملادةُُ 15منُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُاالقتصاديةُ
هوُحق
ُّ
َّ

واالجتامعيةُوالثقافيةُ،التيُاعرتفتُ"للجميع"ُباحلقُيفُمحايةُاملصالحُاملعنويةُواملاديةُالناجتةُ
عنُأيُإنتاجُعلميُأوُأديبُأوُفنيُللمؤلف(ُ.)39
َّ
وعىلُصعيدُمتصلُفإن ُاستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُقدُيرتٍُِّح ًّقاُللحكوماتُ
لتسمحُبمقتضاهاُبتحديدُأوُقمعُاملشاركاتُالثقافيةُ،عىلُنحوُي ي
مكنُأنُيمنعُالناسُمنُ
املشاركةُيفُاحلياةُالثقافيةُ،إ َّماُبشكلُمباْشُأوُغريُمباْش؛ُعىلُسبيلُاملثالُ:منُخاللُاملراقبةُ
ُالتعرف ُعليهمُ،أو ُحتىُُت َارس ُعليهم ُضغوطات ُبسبٍُ
التي ُقد ُتبعث ُعىل ُاخلوف ُمن
ُّ

هويتهمُالثقافيةُ،وهوُماُقدُيدفعهمُإىلُجتنٍُُّالتعبريُعنُثقافتهمُُتاما!ُُ

ومنُزاويةُأخرىُتتعلقُبحاميةُاحلقوقُالفكريةُكحقُمنُاحلقوقُاملكفولةُلبنيُاإلنسان؛ُ
فاإلشارةُواجبةُإىلُالقضيةُالشهريةُاملعروفةُبـُُmonkey selfie copyright disputeوالتيُ
(39) Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, The 19th EPIA Conference on
Artificial Intelligence (Portugal), op, cit., p. 280.
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كانُالقردُناروتوُُ Narutoواملصورُالربيطاِنُُ David Slaterاملتخصصُيفُتصويرُاملشاهدُ
الطبيعيةُ،مهاُبطالُالدعوىُالقضائيةُحملُاحلديثُ.
وقدُعرضتُوقائعُهذهُالقضيةُأمامُاملحكمةُالفيدراليةُيفُسانُفرانسيسكوُبتاريخُُ22
سبتمرب ُُ 2015من ُقبل ُناشطني ُيف ُجمال ُالرفق ُباحليوان ُم َّثلتْهم ُمنظمة ُبيتا ُُ)40(PETA
األمريكيةُ،املعنيةُباملعاملةُاألخالقيةُللحيواناتُ،ضدَّ ُاملصورُالربيطاِنُديفيدُسالترُودارُ
النرشُُ،Blurb, Inc.التيُيقعُمقرهاُيفُسانُفرانسيسكو؛ُبعدماُقامتُاألخريةُبنرشُكتابُ
سالترُوعىلُغالفهُصورةُقامُقردُبالتقاطهاُلنفسهُ،وقدُطالبواُفيهاُالقضاءُاألمريكيُبأنُ
يقرُبملك َّيةُالقـردُ"ناروتو" ُ-حسٍُماُأطلقتُعليهُاملنظمةُ -لبعضُالصورُالتيُقامُهوُ
بنفسهُبالتقاطهاُمستخدماُآلةُتصويرُتعودُملكيتهاُللمصورُاملذكور(ُ.)41
اختصارا لـ People for the Ethical Treatment of Animals
()40
ً

) (41وبالرجوع بآلة الزمن إىل الوراء قليالً ،وبالوقوف حتديدً ا عند املرحلة الزمن َّية التي سبقت طرح النزاع عىل
ساحات القضاء؛ فقد أوضح املصور ديفيد سالتر أنه قد عمد إىل الذهاب إىل جزيرة سوالويس Sulawesi

اإلندونيسية سنة 2011م رغب ًة منه يف تصوير معاناة قردة املكاك األسود  macaquesإحدى أنواع القردة
املهددة باالنقراض ،وبعدما شعر سالتر بأن الوقت قد حان والظروف قد ُهيئت ليذهب بالفعل إىل اجلزيرة
املذكورة ليقوم بمهمته املذكورة ،ويف هذه األثناء جنح سالتر إىل تثبيت كامريته اخلاصة عىل حامل ثالثي ،ثم
ضبط بعض إعدادات الكامريا ،التي من بينها جعلها يف وضعية التقاط الصور الذاتية " "Selfieثم غاب عنها
بضع دقائق ،و َّملا عاد سالتر وجد َّ
أن أحد قردة املكاك األسود قد وقف أمام الكامريا وضغط عىل زر التصوير
عدة مرات ،وقام بالتقاط بعض الصور لنفسه وبنفسه ،وهو ما أفاد به سالتر بنفسه يف حوار أجرته معه هيئة
اإلذاعة الربيطانية  BBCيف  7أغسطس  ،2014ملزيد من التفاصيل انظر:
Gregory J. Battersby and Charles W. Grimes, Licensing Update 2018 Edition, Wolters Kluwer,
2018, pp. 3-19.

ً
واستكامال لرشح أبعاد املسألة :فبعدما عاد سالتر من رحلته املذكورة بقرابة العامني قام بإصدار كتاب أطلق
عليه "شخصيات احلياة الربية  ،"Wildlife Personalitiesالذي جاءت صورة القرد التي التقطها لنفسه عىل
خول سالتر وكالة
غالفه ،انظر ،David J Slater, Wildlife Personalities, Blurb, Inc., USA, 2014.:ولقد َّ
أخبار كارترز الربيطانية  Caters News Agencyحق املؤلف عىل هذه الصور ،وقامت األخرية بالفعل بنرش الصورة ألول
مرة يف اململكة املتحدة ،بيد أن وقائع القضية مل تقف عند احلدِّ املذكور؛ فعىل اجلانب اآلخر َّ
تدخلت Wikimedia Commons
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وتنبئُاملعطياتُالسابقةُجمتمعةُبجالءُعنُرضورةُتصدِّ يُاملجتمعاتُبطاقاهتاُكلهاُملاُ
حيملهُماردُأنظمةُالذكاءُالصناعيُالقادمُمنُطاقات؛ُكيُجتتمعُعىلُحتديدُكيفيةُوسبلُ
جماهبةُاألوجهُالسلبيةُهلذاُاملاردُ،وكذاُاسترشافُماُقدُحيدثُنتيجةُهلاُ.

املطلبُالرابع

احلقُيفُالعملُويفُاملستوىُاملعييشُاملناسب
ُّ
هوُحق ُكفلتهُاملادةُالسادسةُمنُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُاالقتصاديةُواالجتامعيةُ
ُّ
والثقافيةُ ،وكذا ُاملادة ُاحلادية ُعرشة ُمن ُالعهد ُالدويل ُاخلاص ُباحلقوق ُاالقتصاديةُ
واالجتامعيةُوالثقافيةُ،والُ َأ َد ُّل ُعىلُتأثري ُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُهذينُاحلقني ُمنُ
القولُبأنُ:أحدُأهمُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُترعىُفكرةُ(أُتتةُالوظائف)ُ،ومعلومُماُقدُ
ُت ِّلفهُاألخريةُمنُاندثارُلوظائفُبر َّمتهاُ،واحلديثُيفُهذاُاملوضوعُيطولُإىلُاحلدُالذيُالُ
يتسعُمعهُأبعادُهذاُالطرح؛ُلذاُسنقرصُالبيانُعىلُماُيكفيُلتوضيحُالفكرةُاملرادة(ُُ.)42
إحدى املواقع التابعة ملوسوعة ويكيبيديا الشهرية ،التي ختتص بنرش الصور وامللفات الصوتية ذات االستخدام املجاين عرب
موقعها اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت؛ إذ قامت بنرش الصور الذاتية للقرد عىل املوقع اإللكرتوين املذكور حتت عنوان:

انتشارا هائ ً
ال فاق التوقعات هلذه الصورة من ناحية ،واحتدم النزاع بني
نرشا خ َّلف وراءه
ً
ً Macaca nigra self-portrait

جراء هذا النرش من ناحية أخرى ،عىل اعتبار أن األخرية قد رأت أن الصورة التي نرشهتا
املصور ديفيد سالتر وإدارة ويكيبيديا َّ

هي من امللكيات العامة .راجع الصور التي تم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين لـ  Wikimedia commonsعىل املوقع التايل:
See at, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macaca_nigra_self-portrait.jpg#filehistory,
Last visit on, 8/1/2020. See Also, Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence,
the 19th EPIA Conference on Artificial Intelligence (Portugal), op, cit., p. 278, 279.

وملن أراد االستزادة والتفصيل يف هذ ه القضية ،ومعرفة مربرات رفض املحكمة الفيدرالية ملنح احليوان احلق الفكري،
والدوافع التي أسست عليها دفاع املدعي (املصور سالتر) ،ودفاع املدعى عليه (منظمة بيتا) دعواه ،إىل غري ذلك من
التفصيالت ذات الصلة ،انظر :د .هايدي عيسى حسن ،مدى متتع احليوان باحلق الفكري ،بحث منشور يف جملة الرشيعة
والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الثامنون ،اكتوبر  ،2019ص. 448-495

( )42وملن أراد االستزادة انظر:
Darrell M. West, the Future of Work: Robots, AI, and Automation, Brookings Institution
Press, US, 2018.
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تداعياتُخطريةُينبغيُأنُتوضعُيفُاحلسبانُبالنظرُإىلُحقوقُاإلنسانُ:
ملَّ
اُكانُمنُأخصُحقوقُاإلنسانُاحلصولُعىلُالعيشُالكريمُوالوظيفةُاملناسبة؛ُفامُبالكُ
ِّ
مهددةُباالختفاءُ،ج َّراءُازديادُاخرتاقُاألجهزةُ
إذاُماُقيلُبأنُوظائفُبر َّمتهاُ،وربامُمهن(ُ)43
َ

املتعلقةُبالذكاءُاالصطناعيُحلياتناُوحلوهلاُحملُالعنرصُالبرشيُ،ولنأخذُمنُدورُالسائقُأوُ
خدمة ُالعمالء ُأمثلة()44؛ ُفلربام ُتندثر ُمهن ُبكاملها ُخم ِّلفة ُتبعات ُالبطالة ُبل ُوالفقر! ُ-
وبحسٍُماُأعلنتُصحيفةُالتليجرافُيفُإشارةُلدراسةُأجريتُبجامعةُأكسفورد(ُ-)45إذاُ
ملُيرافقُنزولُثمراتُالذكاءُاالصطناعيُإىلُأرضُالواقعُالبحثُمكتملُاألركانُلتبعاتُ
وعواقٍُهذاُالنزولُ.
عامُ ُأشارت ُإليه ُالدراسات ُبجامعة ُاكسفوردُ،
وعىل ُصعيد ُمتصل؛ ُفلن ُنذهٍ ُبعيداُ ُ َّ

وبحسٍُماُأعلنتهُصحيفةُالتليجرافُأيضاُ:فإنُماُيصلُإىلُُ %50منُالوظائفُمجيعهاُ
أصبحت ُاآلن ُعُرضة ُملا ُيعرف ُبـ"األُتتة" ُأو ُالتشغيل ُالتلقائي

ُ Automation,

( )43عىل اعتبار َّ
يتم
قدرا من اخلربة واملهارة يف ممارستها ،بينام الوظيفة تتعلق بعمل منتظم ُّ
أن املهنة تتط َّلب ً
القيام به لقاء أجر.
ٍ
( )44واألمر ذاته بالنسبة ملهنة الصحافة ،فبعد أن قىض اإلنرتنت عىل عدد كبري من الصحف ،باتت وظائف
العاملني يف مهنة الصحافة مهدَّ دة هي األخرى ،بل َّ
إن هناك خوارزميات تسمح ملنافذ األنباء بإنشاء قصص
إخبارية تلقائ ًّيا ووضعها عىل مواقع الويب دون تفاعل برشي ،وجرت جتربة ذلك بالفعل بوكالة أسوشيتد برس
اإلخبارية األمريكية ،ومهنة املحاماة من خالل انتشار تطبيقات مستقبلية ،فكتابة الوصية أو حتى الطالق،
ستكون من األمور التي تتوالها هذه الربامج لألشخاص بشكل أرسع وأقل ثمنًا بالتأكيد ،راجع يف ذلك:
األستاذ هاين زايد ،الذكاء االصطناعي يتفوق عىل البرش يف غضون  45عاما ،هاين زايد ،منشورة يف ِ
"للعلم"
ً
 ،Scientific Americanصادرة عن بنك املعرفة املرصي ،نُرشت بتاريخ  3يوليو  ،2017متاحة عىل املوقع
اإللكرتوين التايل:
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/al-will-be-able-to-beat-us-in-45years/, Last visit on 9/9/2019.
(45) See at, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/27/jobs-risk-automation-accordingoxford-university-one/, last visit on 16/9/2019.
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ُ،Robotizationومنُذلكُاملسائلُالتقليديةُيفُمهنُكاملحاسبةُ،واملحاماةُ،وكذاُالطٍ(ُ!)46
كررُأنناُبحاجةُإىلُأنُنأخذُمنُهذهُالثورةُ
ولكيُالُحت َّملُالكلامتُبامُملُي َ
قصدُمنهاُ،ن ِّ

التكنولوجيةُالتيُحتملهاُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُماُيتناسٍُمعنا؛ُوعليهُينبغيُأنُيوازيُ

مثلُهذهُاألحداثُتفكريُاملسئولنيُيفُكيفيةُوسبلُإحاللُالبديلُاملناسٍُكيُالُتطغىُ
رغبتناُيفُمواكبةُالتكنولوجياُعىلُأخصُحقوقُاإلنسانُمنُدونُأنُنشعر؛ُفامُيعنيناُهوُأنُ
ِّ
نسخرهاُخلدمةُبرشيتناُالُللقضاءُعليهاُ،وننأىُعنُأيُ
نأخذُمنُالتكنولوجياُماُيفيدناُو
ِّ
مساسُهباُ.
وعليه ُفال ُمانع ُمن ُتفعيل ُوجود ُالسيارات ُأو ُحتى ُالطائرات ُذاتية ُالقيادةُ ،وكذاُ
الروبوتات ُالتي ُتقوم ُبالعمليات ُاجلراحية ُمتفادية ُاألخطاء ُالطبيةُ ،وأيضا ُيف ُتشخيصُ
األمراضُ،إىلُغريُذلكُممَّاُهوُعىلُهذاُالنحو؛ُفالُمانعُمنُهذاُأوُذاكُ،ولكنُمنُاملهمُأنُ
ِّ
رافقُنزولُمثلُهذهُاألفكارُوغريهاُإىلُأرضُالواقعُتوفريُالبديلُاملالئمُلكل ُمنُتتأثرُ
ي
مهنتهُعىلُاملدَ َي ْ ي
نيُالقريٍُوالبعيدُ.
َّ
ُالوقائعُالسابقةُأنُاألوانُقدُآنُلوضعُاخل َططُالتيُتعالجُالوضعُ
وبخاصةُبعدماُأنبأت
ْ
اخلاصُبأربابُاملهنُاملهدَّ دةُباالنقراضُمنُناحيةُ،إىلُجوارُتأهيلهمُعىلُالنحوُالذيُيفتحُ
هلمُجماالتُعملُأخرىُ،كيُالُنفجأُبكابوسُالبطالةُيفُالوقتُالذيُنحاولُفيهُأنُنأخذُ
منُالتكنولوجياُماُييِّسُلناُسبلُاحلياةُ،فنجدُأنفسناُنصطدمُمعُحقوقُاإلنسانُ.

(46) Mathias Risse, Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda,
Issued by Carr Centre for Human Rights Policy, Kennedy School of Government at Harvard
University, US, May 2018, p. 18.
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املطلبُاخلامس
تقييدُحريةُاإلنسانُيفُالتنقل
عزز ُمن ُتقييد ُحريةُ
ِّ ُ
قد ُيبدو ُمالحظُا ُأن ُاستخدام ُالذكاء
ُاالصطناعي ُمن ُشأنه ُأن ُي ِّ
ىُأليُإنسان؛ُ
اإلنسانُيفُالتنقلُ،عىلُالرغمُمنُأنهُأحدُأهمُاحلقوقُالقانونيةُالتيُقدُتع َط
ِّ
ِّ
حق ِّ
ُكل ُشخصُداخلُإقليمُدولةُماُيفُحريةُالتنقلُوحريةُاختيارُمكانُ
كونهُيتصلُبـِّ "ُ:
اُحرمانُأيُشخصُتعسفاُ
إقامتهُ،وكذاُحريةُمغادرةُأيُبلدُ،بامُيفُذلكُ َبلدهُ،والُجيوزُأيض
ِّ
ِّ
منُحقهُيفُدخولُبلده"؛ُوبحسٍُماُوردُباملادةُ(ُ)12منُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُ
املدنيةُوالسياسيةُ.
قيودُباستثناءُتلكُالتيُينصُعليهاُ
ُّ ُ
وبطبيعةُاحلالُالُُتضعُاحلقوقُاملذكورةُأعالهُأليُ
ِّ ُ
القانونُ،أوُماُاتصلُمنهاُبحاميةُاألمنُالقوميُ،أوُالنظامُالعامُ،أوُالصحةُالعامةُ،أوُاآلدابُ
العامةُ،أوُحقوقُاآلخرينُوحرياهتمُ.
وعليهُفالناظرُإىلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُيالحظُكيفُأهناُترتبطُبشكلُأوُبآخرُبتقييدُ
حريةُاحلركةُباعتامدُكثريُمنُأنظمتهاُعىلُاملراقبةُعىلُنحوُماُسبقُاحلديث؛ُفمنُبنيُأنظمةُ
هذاُالوجهُمنُوجوهُالذكاءُ:تلكُالتيُتقومُبجمعُالبياناتُمنُصورُاألقامرُالصناعيةُ،وكذاُ
الكامرياتُالتيُتعملُعىلُالتعرفُعىلُالوجهُ،أوُموقعُاهلاتفُاخللويُ،إىلُغريُذلكُمنُ
ُّ

ُمفصلة ُعن ُحتركاتُ
أنظمة ُتدور ُفكرهتا ُحول ُُتويل ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي ُصورة َّ
األفرادُ ،وكذا ُالتنبؤ ُبموقعهم ُيف ُاملستقبلُ ،وهو ُما ُيمكن ُاستخدامه ُبسهولة ُمن ُقبلُ
احلكوماتُأوُغريهاُلتسهيلُتقييدُاحلركةُعىلُاملستو َينيُالفرديُواجلامعي(ُ.)47
َ
ويفُهذاُاملقامُسنؤكدُ -مرةُأخرىُ -عىلُماُحتملهُهذه ُاألنظمةُمنُجانٍُإجيايبَُ -رغمُ
ماُانطوتُوتنطويُعليهُمنُمساسُبحقوقُاإلنسانَّ ُ -إال َّ
ُأن ُماُنريدُاألخذُبهُهوُجانبهاُ
( )47يف ذلك انظر :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق ،ص.21
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اإلجيايب؛ُكاستخدامُمثلُهذهُاألنظمةُيفُفك ُ َأ ْ ي
ِّ
رس ُمنُاعت يديُعىلُحرياهتمُباخلطأُ،سواءُ

لتشابهُالشكلُأوُاالسمُأوُحتىُغريُذلكُ،ومنُثمُوضعهمُيفُالسجونُربامُطيلةُعمرهم!ُ
َّ
ي
وهمُأناسُليسواُببعيدينُعنَّا؛ُفاملعطياتُواألرقامُجدُّ ُكثريةُُ.
مسونُبأمنُ
وكذاُاستخدامُهذهُاألنظمةُيفُاملراقبة؛ُلكنُللمجرمنيُأوُغريهمُممنُقدُ َي ُّ

البالدُوالعبادُ،ومماُهوُعىلُهذهُالشاكلةُتقومُاالقرتاحات؛ُفاملهمُالنأيُعنُاملراقبةُاجلامعيةُ

غريُاملوجهةُفحسٍُ،بامُحتملهُمنُانتهاكُملقتضياتُالعدالةُاجلنائيةُ
ُ mass surveillance
َّ
وتبعاهتاُاملعروفةُ.

املطلبُالسادس
احلقُيفُاملساواةُوعدمُالتمييز
ُّ
ُاحلق ُاملذكور ُأن ُيكون ُاألشخاص ُمجيعهم ُمتساوين ُأمام ُالقانون؛ ُإذ ُ"حيظرُ
يقتيض ُّ
ُُتييزُعىلُأيُأس ٍ
اسُ:كالعرقُ،أوُاللونُ،أوُاجلنسُ،أوُاللغةُ،أوُالدينُ،أوُالرأيُ
القانونُأي
ِّ
َّ
السيايسُ،أوُاألصلُ،أوُاملمتلكاتُ،أوُامليالدُ،إىلُغريُذلكُمنُأوجهُالتمييز"ُ(املادةُُ26منُ
ُعضدَ تْه ُاملادتان ُ(ُ )27ُ ،3منُ
العهد ُالدويل ُاخلاص ُباحلقوق ُاملدنية ُوالسياسية)ُ ،وهوُما َّ
العهد ُذاته ُواحلق ُنفسهُ ،وكذا ُ(املادة ُُ 3من ُالعهد ُالدويل ُاخلاص ُباحلقوق ُاالقتصاديةُ
واالجتامعيةُوالثقافية)ُ.
والُيعدُّ ُتَز ُّيداُالقولُبأنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُقدُقامتُيفُاألساسُبغرضُالفرزُأوُ
التصفيةُإنُجازُالتعبري!ُسواءُبتصنيفُنتائجُالبحثُذاهتاُ،أوُبتصنيفُالناسُيفُجمموعاتُ،
وال ُخيفى ُما ُحيمله ُمثل ُهذا ُالتمييز ُمن ُتعارض ُمع ُحقوق ُاإلنسان ُعندما ُيتعامل ُمعُ
جمموعاتُخمتلفةُمنُالناسُبطريقةُخمتلفة؛ُكاستخدامُبرامجُاملراقبة(ُ.)48

(48) Mark Latonero, Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights& Dignity,
op cit., p. 11, Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, the 19th EPIA
Conference on Artificial Intelligence, op, cit., pp. 302-304.
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ُبنص ُاملادة ُُ 20من ُالعهد ُالدويل ُاخلاص ُباحلقوق ُاملدنيةُ
أضف ُإىل ُما ُسبق ُما ُح ُظير ِّ ُ
والسياسيةُيفُخصوصُ"اإلعالناتُذاتُالصلةُبالدعوةُإىلُالكراهيةُالقوميةُأوُالعنرصيةُ
أوُالدينيةُ،وهوُماُيشكِّلُحتريضاُعىلُالتمييزُأوُالعداوةُأوُالعنف"ُ.

املطلبُالسابع

احلقُيفُالرعايةُالصحيةُاملالئمة
ُّ
بموجٍُاملادةُُ 12منُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُاالقتصاديةُواالجتامعيةُوالثقافيةُ
ُكلُشخصُيفُالتمتعُبأعىلُمستوىُي ي
يفُهذاُالعهدُبحق ِّ
مكنُبلوغهُمنُ
قرُالدولُاألطرافُ
ِّ
ت ُّ

الصحةُالبدنيةُوالعقليةُ،بامُيفُذلكُمنُخطواتُيتعنيُاُتاذها؛ُوبناءُعليهُفبالنظرُإىلُماُقدُ
َّ

حتدثهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمنُتأثريُسلبيُ،فهناكُاحتامليةُألنُتؤديُاألنظمةُإىلُالتمييزُ
بنيُاملرىضُ،منُذلكُالقيامُبربجمةُمثلُهذهُاألنظمةُكيُتعملُبطرقُمع َّينة؛ُكحسابُالوضعُ
ع!ُوهوُماُحيتملُمعهُأنُحيرمُأي ُشخصُ
ُّ ُ
التأمينيُللمريضُأوُحتىُمقدارُقدرتهُعىلُالدف
منُالرعايةُاملنقذةُللحياةُبسبٍُوضعهُاالجتامعيُأوُاالقتصاديُ،عىلُنحوُيرض ُبطبقاتُ
ُّ

الشعٍُالتيُتعاِنُباألساسُمنُعدمُكفايةُاحلصولُعىلُالرعايةُالصحيةُعاليةُاجلودةُ.

ُبحق ُاإلنسان ُيفُ
وبنظرة ُنفعية ُالستخدام ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي ُبغرض ُاالرتقاء ِّ
الرعايةُالصحيةُاملالئمة؛ُفمثالُيمكنُبرجمةُأحدُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُكيُخي يرجُلناُطرقاُ
عالجيةُخمتلفةُيتفادىُهباُاألخطاء ُالطبيةُالشائعةُ،أوُإجراءُبعضُالعملياتُاجلراحيةُمنُ
خاللُبعضُالروبوتاتُعىلُنحوُجيعلهاُأكثرُدقةُمنُناحيةُ،ويتفادىُانتقالُاملريضُمنُدولةُ
عرضُحياتهُللخطورةُمنُناحيةُأخرىُ،أوُحتىُبرجمةُنظامُذكاءُ
إىلُأخرىُعىلُنحوُقدُي ِّ
شخص ُاألمراضُ ،وليكن ُبتخزين ُاألعراض ُاخلاصة ِّ
اصطناعي ُي ِّ
ُبكل ُمرض ُعليهُ ،أوُ
جرىُهباُالعملياتُذاتُالتكلفةُالباهظةُ،وكذاُ
التوصلُلطرقُأكثرُفعاليةُوأقلُتكلفةُلت َ
وكذا يف تفصيل عرض هذه الفكرة وبيان بعض األمثلة التي ال يتسع املقام للوقوف عندها انظر :لينديس
أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق اإلشارة ،ص.24
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

التنبؤ ُبتفيش ُاألمراضُ ،واستخدام ُتطبيقات ُالذكاء ُاالصطناعي ُيف ُتشخيص ُذويُ
االحتياجاتُاخلاصةُعنُطريقُإعاملُمقوماتُالتعليمُاإللكرتوِنُ،واستخدامُالتطبيقاتُ
ذاهتاُيفُتشخيصُالعديدُمنُاإلعاقاتُاملنترشةُواملتزايدةُوكشفهاُبلُوعالجها؛ُكالتوحدُ
وباقيُاإلعاقاتُاملختلفة(ُ.)49
ُ ولعل ُهذه ُاآلثار ُاإلجيابية ُهي ُما ُتنبأت ُهبا ُمنظمة ُالصحة ُالعامليةُ ،والتي ُأكدت ُأنُ
استخدامُتكنولوجياتُالذكاءُاالصطناعيُيمكنُمنُإحداثُحتولُإجيايبُيفُهذاُاخلصوصُ
مشريةُإىلُاألوجهُالعمليةُهلذهُاإلجيابية(ُ.)50

املطلبُالثامن
احلقُيفُالتعليم
ُّ
هوُحقُأقرتهُاملادةُُ26منُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسانُ،واملادتانُُ13ُ،14منُالعهدُ
ُّ
الدويلُاخلاصُباحلقوقُاالقتصاديةُواالجتامعيةُوالثقافية()51
؛ُفإذاُكانُهذاُاحلق ُيقتيضُ
ُّ

حتقيقُاملساواةُبنيُالطالبُيفُالوصولُإىلُالفُ َرصُالتعليميةُطاملاُانطبقتُعليهمُالرشوط؛ُ
إذُملُ َيعدُاحلقُيفُالتعليمُامتيازاُ،بلُهوُحقُأسايسُلإلنسانُ،وهوُماُعىلُإثرهُأشارتُ

(49) Jamil Itmazi, Third International Conference on Information and Communication
Technologies, Philips publishing, USA, 2016, p. 458.

( (50انظر يف ذلك التقرير الصادر عن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،والذي سبقت اإلشارة إليه:

See, Artificial Intelligence for Good Global Summit, Published in world health organization
official website.

احلق ذاته يف اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف التعليم سنة  ،1960ويف
( )51ناهيك عن النص عىل كفالة ِّ
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة سنة  ،1981ويف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف
أوروبا لسنة  ،2006ويف املادة رقم  2من بروتوكول االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لسنة  ،1952ملزيد من
التفاصيل عن احلق يف التعليم يف القانون الدويل انظر:
Klaus Dieter Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law: Including
a Systematic analysis of Article 13 of the International Covenant on Economics, Social and
Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishing, Boston, 2006, p. 315.
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مفوضيةُاألممُاملتحدةُحلقوقُاإلنسانُبإمكانيةُالتقايضُبشأنُاحلقُيفُالتعليمُوإنفاذهُ،ودورُ
النظمُالقانونيةُالوطنيةُيفُذلكُ،إىلُجوارُأبعادُدورُالقضاءُيفُهذاُاإلنفاذُمنُخاللُاآللياتُ
القضائيةُوشبهُالقضائيةُ،وبيانُبعضُاالجتهاداتُالقضائيةُيفُهذاُاخلضم(ُ.)52
وعليه َّ
ُمقومات ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي ُقد ُيأيت ُمعها ُبعض ُأوجه ُعدمُ
ُفإن ُإنزال ِّ
اُغريُمؤسسُبشكلُأوُبآخر؛ُ
املساواةُيفُالوصولُملثلُهذهُالفرصُعىلُنحوُقدُيو ِّلدُُتييز
َّ

ليس ُهذا ُفحسٍ ُإذ َّ
ُإن ُأخص ُنتائج ُإنزال ُمقومات ُالذكاء ُاالصطناعي ُإىل ُأرض ُالبيئةُ
التعليميةُهوُتعزيزُدورُاملع ِّلمُكمرشفُعىلُالعمليةُالتعليميةُلريفعُمنُمستوياتُطالبهُ
ي
اُعامُهوُمعهودُللمعلمُمنُدورُتقليديُ،والسبيلُإىلُذلكُهوُاستخدامُطرقُتفاعليةُ
عوض َّ
مبتكرةُمنُشأهناُحتديدُكيفُيفكِّرُالطالبُ،وكيفُحيلونُ،وكيفُيتخذونُالقرارات(ُ.)53

ينتج ُعن ُالعرض ُالسابق ُألبعاد ُاالنتهاكات ُالتي ُحتدثها ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعيُ،
بالنظرُإىلُالقدرُالواجٍُمنُاحلاميةُالواجٍُكفالتهاُحلقوقُاإلنسانُ،تساؤلُذوُصلةُ:
هلُسيسيطرُاإلنسانُاآليلُيوماُماُعىلُاإلنسانية؟ُ
ً
َّ
اُ،بيدُأن ُماُمحلهُالعرضُالسابقُمنُعرضُلكثريُمنُاالنتهاكاتُ
قدُيبدوُالسؤالُغريب
املتصورُوقوعهاُعىلُحقوقُاإلنسانُمنُقبلُماُتفرزهُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُمنُ
عُبعضُالعلامءُللتساؤلُعامُمحلهُعنوانُهذهُالفقرة.
أنظمةُوبرامجُ،قدُدف
َّ
احلق يف التعليم ،تقرير املقرر اخلاص املعني باحلق
( )52انظر يف ذلك :كيشوري سينغ ،إمكانية التقايض بشأن ِّ
يف التعليم ،جملس حقوق اإلنسان ،الدورة الثالثة والعرشون ،ص .21-6
Available online at,
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HR
Council/RegularSession/Session23/A-HRC235_ar.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1 Last visit on 8/1/2020.

( )53ملزيد من التفاصيل حول سبل دمج تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف البيئة التعليمية ،بعرض خمتلف
الرؤى املطروحة من املتخصصني ،انظر:
Seiji Isotani, Eva Millán, Amy Ogan, Peter Hastings, Bruce McLaren, Rose Lucki, Artificial
Intelligence in Education: 20th International Conference, AIED, 2019, Chicago, IL, USA, June
25-29, 2019 proceedings, Part 1, Springer, 2019.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

وفيامُيأيتُحماولةُلإلجابةُعنه؛ُوقوفاُعىلُأبرزُماُقيلُيفُهذاُاخلضمُمنُأنُُ:
َّهُقدُيبدوُمتصوراُأنُ
النظرُإىلُحمدوديةُقواننيُالبيولوجياُاخلاضعُهلاُاإلنسانُتقولُإن
َّ
تنقلٍ ُاألمور ُرأسا ُعىل ُعقٍ ُمش ِّك َلة ُقوة ُدامهة ُضدَّ ُقوى ُاإلنسان؛ ُوبخاصة ُبعدماُ
استطلعت ُدراسة ُحديثة ُآلراء ُقرابة ُُ 352من ُخرباء ُالتع ُّلم ُاآليل ُوالذكاء ُاالصطناعيُ،
ْ
نُقدراتهُبِّسعةُ،وأنُهناكُاحتامالُبنسبةُْ ُ%50
َّ
َّ
بأنُ
ُإىلُأنُالذكاءُاالصطناعيُحي ِّس
وخلص ْت
َ

يتفوقُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالذكاءُالبرشيُيفُاملجاالتُمجيعهاُيفُغضونُُ45عاماُ.
َّ

واألدهىُمنُذلكُهوُأنَّهُمنُاملتوقعُأنُيكونُالذكاءُاالصطناعيُقادراُعىلُتويلُكا َّفةُ
الوظائفُالبرشيةُيفُغضونُُ120عاما!ُبلُإنُنتائجُالدراسةُالُتستبعدُأنُحيدثُذلكُقبلُ
هذاُالتاريخ!!ُوبحسٍُالدراسةُذاهتاُيتو َّقعُكثريُمنُاخلرباءُأنهُيفُغضونُقرنُمنُالزمانُ
اُعىلُفعلُأيُيشءُيمكنُلإلنسانُالقيامُبه(ُُ.)54
سيكونُالذكاءُاالصطناعيُقادر
ِّ
وأبعدُمنُذلك؛ُإذُتو َّقعُبعضُالعلامءُأنُتقنياتُالقرنُالواحدُوالعرشينُالتيُيفُمقدمتهاُ
"الروبوتات" ُهتدِّ دنا ُبجعل ُالبرش ُمن ُاألنواع ُاملهدَّ دة ُباالنقراض!! ُوهو ُما ُتناوله ُأحدُ
الباحثنيُيفُمقالتهُالتيُعنونتُبـُ"ملاذاُالُحيتاجُاملستقبلُإلينا"!(ُ.)55
يتعنيُاإلشارةُإىلُأنهُ:
أخرياُ-وليسُبآخرَّ ُ-
بالنسبةُحلقوقُاإلنسانُ:يتعنيُاحلفا ُعىلُحقوقُاإلنسانُاملكفولةُلهُبالفعلُوعدمُ
َّ
ِّ
ةُأخرىُينبغيُتقننيُكلُماُهوُ
االنتقاصُمنهاُبحالُمنُاألحوالُهذاُمنُناحيةُ،ومنُناحي
جديدُمنُحقوقُإنسانيةُاقت ىُالوجودُاحلايلُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُأنُيتم ُإقرارها؛ُ
َّ

بمعنى ُرضورة ُانتفاض ُاملجتمع ُاإلنساِن ُبغرض ُصياغة ُعقد ُدويل ُجديد ُيرعى ُحقوقُ

عاما" ،بقلم :أ.
( )54وبحسب ما ورد باملقالة املعنونة بـ "الذكاء االصطناعي يتفوق عىل البرش يف غضون ً 45
هاين زايد ،سابقة اإلشارة.

(55) Bill Joy, Why the future doesn't need us? Artificial Intelligence Safety and Security, edited
by Roman V. Yampolskiy, Part 1, Ch. 1, Chapman and Hall, UK, 2018.
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اإلنسانُبمختلفُأشكاهلاُيفُضوءُماُُتلفهُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُ،أوُعىلُأقلُتقديرُ
تطويرُحقوقُاإلنسانُلتتسقُمعُمعطياتُالذكاءُاالصطناعيُ،إذُالُيكفيُيفُهذاُالصددُ
تطويعُاملوجودُفحسٍ.
يِّسُاحلياةُ
ُبالنسبةُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ:فينبغيُبرجمةُأنظمتهاُعىلُالنحوُالذيُي ِّ

اإلنسانيةُويرتقيُبمستويُاحلقوقُاإلنسانيةُ،إىلُغريُذلكُمنُاألهدافُالساميةُذاتُالصلةُ،
والتصديُملاُدونُذلكُمنُتأثرياتُقدُتنتهكُحقوقُاإلنسانُُ.
ُيتم ُعىل ُالوجهني؛ ُأيُ :محاية ُحقوق ُاإلنسانُ ،وتعزيز ُسبلُ
أي ُإ َّن ُالعمل ُينبغي ُأن َّ
ٌّ
ُيفُاإلطارُاملخصصُلهُ.
االستفادةُمنُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُدونُاملساسُباألوىلُ،كل
َّ
َّ
نبئُعنُأمرينُيتعني ُاإلشارةُإليهامُكنتائجُأساسيةُ
وبشكلُعامُفإن ُالعرضُالسابقُي
َّ

انتهىُإليهاُاملبحثُاألولُوكتمهيدُيفُالوقتُذاتهُللمبحثُالقادمُ:

َّ
ُغالبيةُأوجهُاالنتهاكاتُذاتُالصلةُبحقوقُاإلنسانُالتيُتم ُالوقوفُعليهاُ
أوهلامُ:أن
َُّ

نكةُتقتيضُالتغايضُاجلزئيُعامُحتملهُالفكرةُ
ُواآلخرُسلبي؛ُواحل
يب
حتملُوجهنيُ،أحدمهاُإجيا ٌّ
َّ
ٌّ
َّ
ذاهتاُمنُوجهُسلبيُبأالُنتوقفُكثرياُعندُكبريُتأثريُاجلانٍُالسلبيُلنرثيُأطاللهُ،ويكفيناُأنُ
نسعى ُلنجاهبه ُبالطرق ُاملالئمة ُالفعالة ُالنافذةُ ،ثم ُنلتفت ُكي ُن ِّ
سخر ُاجلهود ُوالطاقاتُ
الستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُوبرجمتهاُيفُمحايةُحقوقُاإلنسانُوتعزيزهاُوزيادهتاُ،
وهوُشأنُمتو َّقعُإذاُماُأ ي
حسن َْتُبرجمةُأنظمتهُمنُهذاُاملنطلقُ،ولعلُالعرضُالسابقُلغالبيةُ–
ماملُيكنُجلُ-انتهاكاتُحقوقُاإلنسانُقدُجاءُحامالُالوجهنيُاإلجيايبُوالسلبيُ.
َّ
ثانيهامُ:إن ُحرصُاألرضارُذاتُالصلةُبحقوقُاإلنسانُالنامجةُعنُاستخدامُأنظمةُ
ُالذكاءُاالصطناعيُأمرُمستحيل؛ُألنُاملجاالتُالتيُي ي
مكنُللذكاءُاالصطناعيُأنُخيرتقهاُ
ِّ
ُذاهتاُكثريةُومتنوعةُ،وعىلُاملنوالُنفسهُ،ففيُكلُجمالُذيُصلةُبحقوقُاإلنسانُ
هيُيفُحدِّ
قد ُُترتقه ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعيُ ،ثم ُيمكن ُتوجيهه ُعىل ُالنحو ُالذي ُخيدم ُحقوقُ
اإلنسانُ.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

املبحثُالثاين
سبلُدمجُتطبيقاتُحقوقُاإلنسانُ
يفُتقنياتُالذكاءُاالصطناعي
ُوتقسيمُ:
متهيدٌ
ٌ
عىلُالرغمُمنُاألوجهُاإلجيابيةُالتيُيمكنُأنُتلحقُبأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُنحوُ
َّ
ماُسبقُالبيانُ،إال َّ
ُأن ُهذاُالُيق ِّللُألبتةُمنُقدرُاالنتهاكاتُواألرضارُالتيُحلقتُبحقوقُ
اءُتطبيقُهذهُاألنظمةُ،وهوُماُباتُمعهُمهامُبيانُالطرائقُ
توقعُأنُتلحقُهبا؛ُجر
اإلنسانُوي
ًّ
َّ
التيُي ي
مكنُهباُمحايةُحقوقُاإلنسانُ،وهوُماُس ِّلطُعليهُالضوءُيفُهذاُاملبحثُُ.

املطلبُاألولُ
تقننيُأخالقياتُالذكاءُاالصطناعيُومبادئه
إذا ُكانت ُالسيارات ُذاتية ُالقيادة ُوالروبوت ُالذي ُيقوم ُبالعمليات ُاجلراحية ُمها ُأحدُ
مظاهر ُتكنولوجيا ُالذكاء ُاالصطناعي؛ ُفالتساؤل ُواجٍ ُ–بل ُومنطقيُ :من ُاملسئول ُإذاُ
ي
حاسٍُعىلُاخلطأُ
ده َسُأحدُاألشخاصُحتتُعجالتُالسياراتُذاتيةُالقيادة؟ُبلُو َمنُامل َ
الطبيعيُالناجمُعنُخطأُأحدثه ُالروبوتُأثناءُقيامهُبإجراءُالعمليةُاجلراحية؟ُوأبعدُمنُ
ذلكُ:فامذاُلوُتمُالقبضُعىلُ"روبوت"ُأثناءُعمليةُسطوُمسلحُعىلُأحدُالبنوك؟(ُ.)56
َّ
وعليهُفإذاُكانتُأخالقياتُالذكاءُاالصطناعيُترفعُرايةُاالستخدامُالعادلُألنظمةُ
الذكاءُاالصطناعيُ،وإذاُكانُالشخصُالعاديُيفتقرُإىلُالدرايةُالفن َّية؛ُفإنُاخلرباءُذويُ
االختصاص ُيف ُالوقت ُذاته ُ َيس َع ْو َن ُلوضع ُهنج ُسليم ُلإلطار ُاألخالقي ُللذكاءُ
( )56يف هذه التساؤالت انظر :أ .حممد عبد الظاهر ،صحافة الذكاء االصطناعي :الثورة الصناعية الرابعة
وإعادة هيكلة اإلعالم ،دار بدائل للنرش ،اجليزة ،2019 ،ص.42
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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االصطناعي()57؛ ُفاحلاجة ُإذن ُماسة ُإىل ُالوجود ُاملاديُ ،بل ُوالتطبيق ُالعميل ُألخالقياتُ
الذكاءُاالصطناعيُومبادئهُ،وكذاُالترشيعاتُالضابطةُلهُيفُعمومُالقول(ُ،)58بالنظرُإىلُماُ
تقتضيهُهذهُالتقنيناتُمنُالنظرُيفُالعديدُمنُاملفاهيمُاألخالقيةُ:كالعدالةُ،واإلنصافُ،
والشفافية ،واملساءلة(ُ.)59
ي
وبمنتهىُالوضوحُ:لطاملاُاعرتفُباملخاطرُاملرافقةُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُنحوُ
خالقياتُُتصُالذكاءُاالصطناعي محايةُ
ي ِّبنيُاحتدامُوتريةُهذهُاملخاطر؛ُفاالمتثالُلتقننيُأ
ُّ
حلقوقُاإلنسانُهوُأمرُواجٍ(ُ،)60أضفُإىلُذلكُالتأكيدُعىلُأمهيةُاتساقُأخالقياتُالذكاءُ
االصطناعيُمعُأخالقياتُاإلنسانُذاته(ُ.)61
ٍّ
هُصوبُضبطُالسلوكُاألخالقيُلكلُ
وعليهُتسعىُأخالقياتُالذكاءُاالصطناعيُومبادئ
منُ:
( )1اإلنسان ُاآليلُ :عن ُطريق ُتوجيه ُالسلوك ُاألخالقي ُللبرش ُعند ُتصميمهمُ،
وتصنيعهمُ،واستخدامهمُ،ومعاجلتهمُألجهزةُالذكاءُاالصطناعيُ.
( )2اآللةُ:عربُاالهتاممُبالسلوكُاألخالقيُللعواملُاألخالقيةُاالصطناعيةُ.
ولع َّلُُيفُالتطبيقاتُالعمليةُإيضاح ُاُأكثرُللفكرةُ،وهوُماُسيتمُتناولهُيفُفروعُثالثةُعىلُ
ماُييلُ:

(57) Saswat Sarangi, Pankaj Sharma, Artificial Intelligence: Evolution, Ethics and Public
Policy, Routledge, NY, US, 2019, para. 7.

( )58أ .حممد عبد الظاهر ،صحافة الذكاء االصطناعي :الثورة الصناعية الرابعة وإعادة هيكلة اإلعالم ،مرجع
سابق ،ص 39وما بعدها.
( )59انظر يف ذلك :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق ،ص.17
(60) Paula Boddington, Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence, Springer, UK,
2017, p. 2.
(61) Saswat Sarangi, Pankaj Sharma, Artificial Intelligence: Evolution, Ethics and Public
Policy, op, cit., para. 7.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

الفرعُاألول
معهدُ"مستقبلُاحلياة"ُيفُكاليفورنيا
مُاملعهدُاملذكورُمؤُترُ"ُ)62("Asilmorعنُالذكاءُاالصطناعيُاملجديُ
َُ
يفُعامُُ2017ن َّظ

(املفيد)؛ ُحيث ُالتقى ُأكثر ُمن ُمائة ُمن ُقادة ُالفكر ُواألبحاث ُيف ُاملجاالت ُاملختلفةُ،
كاالقتصاد ُوالقانون ُواألخالق ُوالفلسفة ُيف ُاملؤُتر؛ ُبغرض ُمناقشة ُأخالقيات ُالذكاءُ
االصطناعيُ ،وأسفر ُاملؤُتر ُعن ُصياغة ُعدد ُمن ُاملبادئ ُالتوجيهية ُلبحوث ُالذكاءُ
االصطناعيُاملفيدة(ُ.)63
تأكيدُمؤُترُُAsilmorعىلُمحايةُحقوقُاإلنسانُ:
ي ي
مكنُللناظرُإىلُالقيمُواملبادئُالتيُخرجُهباُمؤُترُُAsilmorأنُيستظهرُبجالءُتأكيدهاُ
عىلُأمهيةُمحايةُحقوقُاإلنسانُ،ففيُمقدمةُالقيمُالتيُخرجُهباُاملؤُترُنذكرُماُيأيت(ُ:)64
(ُ)1األمانُ ُ.

( )2املسئوليةُ.

(ُ)3القيمُاإلنسانيةُُ.Human Values
(التيُتشملُ:الكرامةُاإلنسانيةُ،احلقوقُ،احلرياتُ،التنوعُالثقايف)ُ.
(ُ)4اخلصوصيةُالشخصيةُُ.Personal Privacy
(ُ)6احلريةُواخلصوصيةُُ)7(ُ.Liberty and Privacyالشفافيةُُ.Transparency
(62) Ibid.

( )63د .عبد اهلل موسى ،ود .أمحد حبيب بالل ،الذكاء االصطناعي :ثورة يف تقنيات العرص ،مرجع سابق،
ص.41
) (64وبطبيعة احلال ال يتسع املقام للحديث عن هذه القيم واملبادئ بمزيد من التفصيل ،وملن أراد االستزادة
انظر:
Saswat Sarangi, Pankaj Sharma, Artificial Intelligence: Evolution, Ethics and Public Policy, op, cit., para.
7.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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الفرعُالثاين
مكتبُديبُالذكيةُSmart Dubai

بالنظرُإىلُمواقفُالدولُالعربيةُ،فمعُمطلعُالعامُاجلاريُ،وبالتحديدُيفُالتاسعُمنُينايرُ
لعامُ 2019أعلنُمكتٍُديبُالذكيةُعنُوجودُمنظومةُأخالقياتُالذكاءُاالصطناعيُلتكونُ
دعامُعمل ًّياُعندُتبنيُالذكاءُاالصطناعيُعربُمنظومةُاملدن؛ُكوهناُتو ِّفرُخلرباءُالتقنيةُواملهتمنيُ
من ُاألكاديميني ُواألفراد ُدليال ُلكيفية ُاستخدام ُتقنية ُالذكاء ُاالصطناعي ُبشكل ُمسؤولُ،
وهذهُاملنظومةُتتضمنُمبادئُوإرشاداتُوأداةُتقييمُذايتُتتيحُللمطورينُتقييمُأنظمةُالذكاءُ
َّ

االصطناعيُالتيُيطوروهنا.

ٍ
ُموحدُجيريُتنقيحهُوحتسينهُباستمرارُيفُإطارُ
فقدُكانُهدفهمُالرئييسُهوُتقديمُتوجيه َّ
التعاونُمعُجمتمعاتناُ،وهدفهمُاألسمىُهوُالتوصلُإىلُاتفاقُواسعُالنطاقُوتبنِّيُسياساتُ
متفقُعليهاُلدعمُاالستخدامُاألخالقيُللذكاءُاالصطناعيُوُتكينهُ،ليسُيفُديبُفحسٍُ،بلُ
يفُأنحاءُالعاملُمجيعا(.)65
وترتيبا ُعىل ُما ُسبقُ ،واستكامالُ ُلسلسلة ُمحاية ُحقوق ُاإلنسان ُيف ُظل ُارتباطها ُبالذكاءُ
االصطناعي؛ُفإنُإعاملُمبادئُديبُللذكاءُاالصطناعيُتربهنُعىلُمحايةُحقوقُاإلنسان(ُ)66
منُالنواحيُاآلتيةُ:
( )65نق ً
ال عن املوقع اإللكرتوين الرسمي لـ "ديب الذكية"،
See at, https://www.smartdubai.ae/ar/initiatives/ai-principles-ethics, Last visit on 9/9/2019.

ُص فيه عىل مبادئ وأخالقيات
( )66ومن اإلنصاف اإلشارة إىل أن الكُت ِّيب الصادر عن مكتب ديب الذكية الذي ن َّ

الذكاء االصطناعي حيتوي عىل العديد من الدالالت املربهنة عىل محاية حقوق اإلنسان ،راجع ص 31وما
بعدها ،بيد أن املقام هنا ال يتسع للوقوف عند جل هذه املواضع؛ وعليه فقد اقتط ْف ُت منها بعض الثامر ألذكرها
هناُ ،مشرية إىل سبيل الوصول إىل الكتيب كامالً ،وهو من خالل مطالعة املوقع اإللكرتوين اآليت:
See at,
https://www.smartdubai.ae/pdfviewer/web/viewer.html?file=https://www.smartdubai.ae/docs/
default-source/ai-principles-resources/ai-ethics-ar.pdf?sfvrsn=d4184f8d_6, Last visit on 9/9/2019.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

ُ(ُ)1األخالقياتُ:إذُجيٍُأنُتكونُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ:عادلةُ،وتط ِّبقُالشفافيةُ،
وخاضعةُللمساءلةُ،وقابلةُللفهمُ.
(ُ )2األمانُ :إذ ُجيٍ ُأن ُتكون ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعيُ :آمنةُ ،وأن ُت َّ
سخر ُيف ُخدمةُ
اإلنسانيةُومحايتهاُ.
(ُ)3الشموليةُ:إذُجيٍُأنُينفعُالذكاءُاالصطناعيُكا َّفةُأفرادُاملجتمعُ،كامُجيٍُأنُتط َّبقُ
عليهُاحلوكمةُعامل ًّياُ،معُاحرتامُكرامةُاألفرادُوحقوقهمُ.
(ُ)4البرشيةُ:إذُجيٍُأنُيكونُالذكاءُاالصطناعيُنافعاُللبرشيةُ،وأنُينسجمُمعُالقيمُ
اإلنسانيةُعىلُاألمدَ ْينُالقصريُوالبعيد(ُ.)67
ٍّ
مكنُبجالءُكشفُاالتفاقُالواقعُيفُفحوىُاملبادئُواألخالقياتُالواردةُيفُكل ُمنُ
ي
َّ
ُاألهم ُمنُاالتفاقُاملذكورُالتطبيقُالفعيلُ،ورؤيةُثمرات ُالتطبيقُ
ُالسابقنيُ،بيدُأن
املثا َل ْني
َّ
العميلُملثلُهذهُاألخالقياتُواملبادئُ.

الفرعُالثالث
مرصدُاألخالقياتُالعامليُ
وهذاُاملرصدُيتبعُمنظمةُاليونسكوُويشارُإليهُاختصاراُبـُُ،)68(ُGEObsوهوُعبارةُعنُ
نظامُقواعدُللبياناتُ،والذيُيغطيُجماالتُاألخالقياتُاملتعددةُواملتنوعةُسواءُيف ُجمالُ
العلومُوالتكنولوجياُوالبيئة ُإىلُغريُذلكُ،يعنيناُمنهاُهناُأخالقياتُالتكنولوجياُ،والتيُ
( )67وقبل أن نغادر سياق احلديث عن موقف إمارة ديب من الذكاء االصطناعي؛ فدعونا نُسلط الضوء عىل
موقف دولة اإلمارات عمو ًما من الذكاء االصطناعي؛ والقول يف ذلك ليس باليسري ولكننا سنتوقف عند
جزئيتني فحسب :األوىل :ما أعلنته وكالة األنباء اإلماراتية من أن اإلمارات حتتل املركز األول إقليم ًيا من حيث
تبنّي حلول الذكاء االصطناعي يف الرشكات واملؤسسات ،بمعدل نمو سنوي يبلغ  ،%33,5وذلك حسب
ال تقرير الصادر عن مركز ديب التكنولوجي لريادة األعامل (ديتك) ،والثانية :هو إعالن دولة اإلمارات إطالقها
ألول جامعة يف العامل للدراسات العليا يف الذكاء االصطناعي يف اكتوبر .2019
اختصارا لـ Global Ethics Observatory
()68
ً
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جاءتُيفُمقدمتهاُ:أخالقياتُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُوبحسٍُماُأسفرُعنهُالبحثُ
عىلُاملوقعُاإللكرتوِنُللمرصدُ،وبطبيعةُاحلالُفإنُالوصولُلقواعدُالبياناتُاملذكورُيتمُ
بصورةُجمانيةُإىلُقواعدُالبياناتُ.
اُمهامُلدعمُوتعزيزُاألنشطةُيفُجمالُاألخالقيات؛ُ
هذاُوهيدفُاملرصدُإىلُأنُيصبحُمنرب ًّ

فهوُمصممُليكونُمرجعاُقيامُوتعاون ًّياُوتشاور ًّياُ،وكذاُملقارنةُأنشطةُقواعدُاألخالقياتُيفُ

اُ،وحريُبالذكرُأنهُبغرضُتسهيلُالوصولُالعامليُإىلُاملرصدُ،فإنُقواعدُ
أنحاءُالعاملُمجيع
ٌّ
بياناتُاملرصدُمتوفرةُباللغاتُالرسميةُالستُلليونسكو(ُ.)69
َّ
وعليهُرأىُاخلرباءُأنُاألخذُبتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُإىلُجوارُالقيمُاإلنسانيةُمنُ
شأهنا ُحتقيق ُالتنمية ُاملستدامةُ ،وبحسٍ ُما ُأعلنت ُاملديرة ُالعامة ُلليونسكو ُفإن ُ"الذكاءُ
االصطناعي ُيعترب ُفرصة ُعظيمة ُللتعجيل ُببلوغ ُأهداف ُالتنمية ُاملستدامةُ ،لكن ُأي ُثورةُ
تكنولوجيةُتنطويُعىلُاختالالتُجديدةُجيٍُاستباقهاُوأخذهاُيفُاحلسبان"(.)70
فقدُاُتذتُمنظمةُاليونسكوُخطواتُفعالةُيفُطريقُتسليطُالضوءُعىلُاألبعادُاألخالقيةُ
للذكاءُاالصطناعيُ،والتيُيمكنُأنُت ي
سهمُيفُالتنميةُاملستدامةُ،منُخاللُمنتدىُالقمةُ
العامليةُملجتمعُاملعلوماتُالذيُعقدُيفُالعاْشُمنُُ10أبريلُُ,2019التيُطرحُخالهلاُعدَّ ةُ
أسئلةُتتعلقُباستخدامُهذهُالتكنولوجياُالناشئةُواحرتامُاملبادئُاألخالقيةُالعامليةُوحقوقُ
اإلنسانُاألساسيةُيفُإطارُعملُاملنظمةُ،كامُعززتُاألخريةُبشكلُكبريُالتعاون ُلضامنُ
تطويرُالقيمُواملبادئُاملعرتفُهباُعامل ًّياُملزيدُمنُجمتمعاتُاملعرفةُالشاملةُ،عىلُاعتبارُأنُ
تطويرُالذكاءُاالصطناعيُاألخالقيُباتُمسألةُملحة The development of an ethical AI

ُ.)71(is a question of urgency
(69) See at, http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/global-ethics-observatory/about-thegeobs/ , Last visit on 11/7/2019.
( )70نق ً
ال عن املوقع الرسمي لليونسكوSee at, https://ar.unesco.org/artificial-intelligence , last visit on 8/1/2020. ،

( )71ملزيد من التفاصيل عام نُوقش وانتُهي إليه من توصيات أخرى يف املنتدى املذكور ،نق ً
ال عن املوقع الرسمي ملنظمة
اليونسكو ،انظر:
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املطلبُالثاين
تفعيلُقواننيُمحايةُالبياناتُ
إىلُجوارُدورُمبادئُوأخالقياتُالذكاءُاالصطناعيُيفُالتخفيفُمنُالتبعاتُالسيئةُ
املالح َظةُيفُالوقتُاحلايلُعىل ُالذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُحقوقُاإلنسان؛ُفإنُقواننيُ
محايةُالبياناتُُData Protection Lawsوكذاُالضامناتُاملتعلقةُباملساءلةُوالشفافيةُت ي
ساعدُ
عىلُحقوقُاإلنسانُجراءُاستخدامُأنظمةُ
عىلُالقيامُبالدورُذاتهُ،وجماهبةُماُحيدثُمنُ َت َعدٍُُّ
َّ

هذاُالذكاءُ.

ٍّ
اُللتشابكُالقائمُبنيُكلُمنُ:
ونظر


احلقُيفُاحلصولُعىلُاملعلومات ُThe Right to Information



احلقُيفُالوصولُThe Right to Access

بمعنى ُحق ُاألفراد ُيف ُالسامح ُهلم ُباحلصول ُعىل ُاملعلومات ُالتي ُيبتغوهنا ُبخصوصُ
هيئاتُأوُكياناتُمعينةُ،بلُومعرفةُكيفُيقومونُبجمعُمثلُهذهُاملعلومات؟ُوفيمُسيجريُ
استخدامها؟ُإىلُغريُذلكُُ.
وعليهُفإنُُتويلُاألفرادُهذينُاحل َّقني(ُ:احلصولُعىلُاملعلوماتُ،والوصول)ُ–وعىلُماُ
يبدوُ-يؤديُإىلُ:
 رفعُالوعيُحولُوجودُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُُ،AI Systemsوكذاُاألدوارُالتيُ
تؤدهيا.
 السامح ُلألفراد ُبفهم ُ-بل ُوالكشف ُعنُ -األرضار ُاملحتملة ُواملتوقع ُأن ُتلحقُ
الرضرُبحقوقُاإلنسانُ.Potential Human Rights Harms
 الدفعُباهليئاتُكيُتكونُأكثرُشفافية ُmore transparentوهيُبصددُبيانُكيفيةُ
https://en.unesco.org/news/unesco-highlights-ethical-dimensions-artificial-intelligence-wsisforum-2019, Last visit on 8/1/2020.
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استخدامُالذكاءُاالصطناعي.
ُأنُيتمُ
رُيتعني
ُعليه؛ُفإذاُكانتُاملعطياتُحسٍُماُم ىُبيانه؛ُفثمةُحقوقُأ َخ
وبناء
َّ
َّ
َّ

اُتاذهاُيفُضوءُمقتضياتُاحلقنيُالسابقُذكرمها(ُ:احلقُيفُاحلصولُعىلُاملعلوماتُ،واحلقُ
يفُالوصول)ُ،ومنُبنيُهذهُاحلقوقُماُيأيت(ُ:)72
احلقُيفُالتصحيحُ:The Right to Rectification
ًُ
أوالُّ ُ-
لُلألشخاصُاحلقُيفُإقرارُأوُالتعديلُعىلُمعلوماهتمُالتيُأنشئتُ
بموجٍُهذاُاحلقُخي َّو
ُّ
منُقبلُغريهمُ،سواءُأكانتُغريُصحيحةُأمُغريُمكتملةُأمُحتىُغريُدقيقةُ،وكامُيبدوُفإنُ
هذاُاحلقُي ي
سهمُيفُالتخفيفُمنُآثارُاخلطأُالتيُقدُتنتجُعنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُُ.
احلقُيفُتقييدُاالستخدام :The right to Restrict Processing
ثان ًياُّ ُ-
بمقت ى ُهذا ُاحلق ُيمكن ُلألفراد ُأن ُيطلبوا ُمن ُاجلهة ذات ُالصلة ُإيقاف ُاستخدامُ
املعلوماتُالشخصيةُ،أوُعىلُاألقلُتقليلُاستخدامهاُ.
حلقُيفُاحلذف ُ:The Right to Erasure
ثال ًثاُ-ا ُّ
وهوُحق ُذوُصلةُباحلقُالسابق؛ُفمنُخاللهُيمكنُلألفرادُأنُيقومواُبحذفُبياناهتمُ
ُّ
الشخصية ُالتي ُيوجدها ُغريهمُ ،طاملا ُمل ُتعدَّ ُهذه ُالبيانات ُرضوريةُ ،أو ُفيام ُلو ُأيسءُ
استخدامهاُ،أوُالنتهاءُالعالقةُالتيُكانتُقائمةُبنيُاملستخدمُواجلهةُذاهتاُ.
احلقُيفُالتوضيحُ:The Right to Explanation
راب ًعاُّ ُ-

ُيتأسسُهذاُاحلقُعىلُأنُيك َفلُللشخصُاحلقُيفُتفسريُالقراراتُاآلليةُالتيُقدُتتخذُ
حيالهُطاملاُكانتُمتعلقةُبه(ُُ.)73
( )72يف تفاصيل أفكار العرض السابق ،راجع :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي،
مرجع سابق ،ص.31
( )73املرجع السابق ،ص.31
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عىلُماُيبدوُمنُاحلقوقُالسابقة؛ُفإهناُترميُإىلُوقفُاستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
املتنازع ُعليهاُ ،أو ُعىل ُأقل ُتقدير ُالضغط ُعىل ُاجلهة ُكي ُتقوم ُباستخدام ُأنظمة ُالذكاءُ
االصطناعيُبصورةُأخرىُأكثرُمسئولية.
تطبيقُعميلُ:
َّملا ُكانت ُالالئحة ُالعامة ُحلامية ُالبيانات ُالصادرة ُعن ُاالحتاد ُاألورويب Data

General

ُProtection Regulation GDPRتعدُّ ُالئحةُهتدفُإىلُمحايةُالبياناتُواخلصوصيةُللمواطننيُ
األفرادُيفُاالحتادُاألورويبُمجيعهم؛ُفقدُسعيُفعل ًّياُإىلُامتثالُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُملاُ
وردُبالالئحةُاملذكورةُمنُنصوص(ُ.)74وبشكلُعامُفقدُأجريتُإصالحاتُكبريةُداخلُ
االحتادُاألورويبُيفُهذاُاخلصوصُ،وبالفعلُبدأُنفاذُالالئحةُالعامةُحلاميةُالبياناتُيفُمايوُ
ُ2018إىلُجوارُمجلةُمنُاإلصالحاتُذاتُالصلةُالُيتسعُاملقامُللوقوفُعندها(ُ.)75

املطلبُالثالث
إجيادُوتفعيلُضامناتُالستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
يت ي
َّحدُالقطاعانُالعامُواخلاصُيفُأمهيةُجماهبةُكليهامُملاُقدُُت ِّلفهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
َ
منُانتهاكاتُأوُأرضارُعىلُحقوقُاإلنسان؛ُبيدَ َّ
بلُالتيُيتعنيُأنُينتهجهاُكلُقطاعُ
ُأن ُّ ُ
ُالس
َّ
جراءُهذهُاملجاهبةُهيُمكمنُالفكرةُوربامُاالختالفُ،وبخاصةُبالنظرُإىلُاحتامليةُوجودُ
َّ
بعضُنقاطُااللتقاءُالتيُجيتمعُفيهاُالقطاعانُ،وعىلُنحوُماُسييلُتقسيمهُ:

( )74ملزيد من التفاصيل حول معطيات ونتائج هذا التطبيق راجع:
John Kingston, Using artiﬁcial intelligence to support compliance with the general data protection
regulation, Artificial Intelligence and Law, December 2017, Volume 25, Issue 4, pp. 429–443.
See at, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10506-017-9206-9, last visit on 23/9/2019.

( )75انظر التقرير الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثالثة والسبعني ،بعنوان احلق يف
اخلصوصية ،اكتوبر  ،2018ص .10
See at, https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/73/438m, last visit on 8/11/2019.
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الفرعُاألول
ضامناتُاللتزامُومسئوليةُالقطاعُالعام
يف ِّ
ُظل ُالواجٍ ُالواقع ُعىل ُكاهل ُالدول ُلتقوم ُبحامية ُحقوق ُاإلنسان ُوتعزيزهاُ
واحرتامهاُوإعامهلا؛ُامتثاال ُملوجباتُالقانونُالدويلُ،وبالتبعيةُدرءُماُقدُينتهكهاُمنُقريٍُ
أوُبعيد؛ُوبالنظرُملاُترتِّبهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمنُأرضار؛ُأضحىُمنهاُماُيمسُحقوقُ
اإلنسانُ -بلُولألسفُيتوقعُاملزيدُ -فقدُس يعيُإلمجالُبعضُالتوصياتُالتيُقدُتفيدُيفُ
ُيتعني ُعىلُ
محاية ُحقوق ُاإلنسان ُبالنظر ُإىل ُتبعات ُتكنولوجيا ُالذكاء ُاالصطناعيُ ،والتي َّ
احلكوماتُأنُتدخلهاُحيزُالتنفيذُالفعيلُ،وعىلُرأسهاُماُيأيت(ُ:)76
(ُ )1اتباع ُأنظمة ُالرشاء ُاملفتوحةُ :بموجٍ ُهذا ُاالتباع ُإذا ُما ُابت َغ ْت ُهيئة ُحكوميةُ
ُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُفينبغيُأنُتتمُمثلُهذهُاملشرتياتُبرصاحةُ
احلصولُعىلُأي
ٍّ
َّ

وشفافية؛ُامتثاالُملعايريُالرشاءُاملفتوحةُ،وهوُماُيضمنُتسهيلُفهمُاجلمهورُومعرفةُالغرضُ

منُوراءُْشاءُمثلُهذهُاألنظمةُ.
َّ
ضُأنُ
رت
(ُ)2التكليفُاملستمرُبعملُتقييامتُملدىُالتأثريُعىلُحقوقُاإلنسانُ:وهناُيف َ

ُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُففيُاملقابلُيتعني ُعليهاُ
الدولةُقدُحصلتُبالفعلُعىلُأي
ٍّ
َّ

إجراءُتقييامتُمستمرةُشاملةُطوالُدورةُحياةُمثلُهذهُاألنظمةُاململوكةُهلا؛ُوذلكُللبحثُ
ِّ
يفُمدىُتأثريهاُعىلُحقوقُاإلنسانُيفُظلُماُهلذهُالتقييامتُمنُتأثرياتُقائمةُ،وكذاُالتنبؤُ
بامُقدُحت يدثهُ.
(ُ)3االمتثالُملتطلباتُالشفافيةُوالقدرةُعىلُْشحُماُيتصلُبأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ:
وبمقتضاهُينبغيُأنُحترصُاحلكوماتُعىلُحتقيقُأقىصُقدرُممكنُمنُالشفافيةُأل ِّيُنظامُمنُ
( )76يف تفاصيل هذه التوصيات انظر :لينديس أندرسن ،محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي ،مرجع سابق،
ص.43-32
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

أنظمةُالذكاءُاالصطناعيُتسعىُإىلُإدخالهُح ِّي َز ُالتنفيذُالعميلُ،سواءُفيامُيتعلقُبالغرضُ
منهُ،وكيفيةُاستخدامهُ،وكيفيةُعمله؛ُكوهناُأموراُُينبغيُأنُتستمرُطوالُدورةُحياةُمثلُهذهُ
األنظمةُ.
وثمةُنقطةُمهمةُينبغيُاإلشارةُإليهاُتتصلُبأمهيةُإبرامُاتفاقياتُفحواهاُعدمُإمكانيةُ
الكشفُعنُمثلُهذهُاألنظمةُاخلاصةُبالذكاءُاالصطناعيُحتتُستارُمحايةُحقوقُامللكيةُ
َّ
الفكرية؛ُألنُموجباتُالشفافيةُاملذكورةُحمل ُاحلديثُتسعىُلضامنُحتقيقُأغراضُالرقابةُ
العامةُواملساءلةُعىلُمثلُهذهُاألنظمة؛ُوعليهُالُجيوزُالتذرعُبحاميةُاحلقوقُالفكريةُألنظمةُ
الذكاءُاالصطناعيُكمدعاةُلإلفالتُمنُالرقابةُعليهاُوحتقيقُالشفافيةُاملطلوبةُ.
(ُ )4إنشاء ُجهات ُللمساءلة ُووضع ُنصوص ُللجزاءاتُ :وهو ُما ُيقتيض ُوجود ُقوىُ
برشيةُمدربةُهدفهاُهوُأنُ:
َّ

 تديرُوتنظمُعملُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُاحلاليةُواملنتظرةُ.
 تَع َلمُوتع ِّلمُطريقةُوحدودُاستخدامُالذكاءُاالصطناعيُ،وكذاُاألرضارُاملحتملُ
وقوعهاُنتيجةُلهُإذاُماُاستدعتُاحلاجةُ.
 ت ي
راقٍُمدىُتأثريُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُحقوقُاإلنسان؛ُعىلُالنحوُالذيُ
ي ي
عاقٍ ُاملخالفُ ،ويضمن ُحسن ُاستخدام ُمثل ُهذه ُاألنظمة ُيف ُحتقيق ُاألهدافُ
البناءةُ ،وعدم ُإساءة ُاستخدامهاُ ،ويمنح ُيف ُاملقابل ُلألفراد ُاحلق ُيف ُالطعن ُيفُ
استخدامُنظامُالذكاءُاالصطناعيُلألسبابُالتيُقدُيراهاُالطاعنُوجيهة.
توصياتُاجلمعيةُالعامةُلألممُاملتحدةُاملوجهةُحلكوماتُالدولُ:
أسفرُالبحثُيفُعمومُماُانتهتُإليهُتوصياتُاجلمعيةُالعامةُلألممُاملتحدةُيفُخصوصُ

تعزيزُحقوقُاإلنسانُومحايتهاُ،وبالنظرُإىلُخمرجاتُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُإىلُمجلةُ
منُالتوجيهاتُالتيُالُتبتعدُيفُجمملهاُعامُاستوقفتُعندهُسطورُالبحثُاملاضية(ُُ.)77
( )77وملن أراد االستزادة ،انظر التقرير الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،سابق اإلشارة إليه:
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الفرعُالثاين
ضامناتُاللتزامُومسئوليةُالقطاعُاخلاص
ملاُكانتُمحايةُحقوقُاإلنسانُ-كنتيجةُمرتتِّبةُعىلُانتشارُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ-
مسئولية ُمشرتكةُبنيُالقطاعنيُالعامُواخلاص؛ُفإنهُينبغيُعىلُْشكاتُالقطاعُاخلاصُأنُ
َّ
تصورُوقوعهُ
تضعُيفُحسباهناُأن
ُعليهاُهنجُالسبلُالتيُمنُشأهناُدرءُأي ُانتهاكُوقعُأوُي َّ
ِّ
عىلُحقوقُاإلنسانُفيامُيتصلُبأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ.
اآللياتُاملوجهةُإىلُالقطاعُاخلاصُيفُهذاُاملقامُ،والتيُمنُ
وستتمُاإلشارةُهناُإىلُأهم ُ
ُِّ
َّ

بينهاُماُيأيتُ:

(ُ)1تفعيلُالقدرُالالزمُمنُاحلاميةُالالزمةُحلقوقُاإلنسانُتبعاُللمبادئُالتوجيهيةُلألممُ
يفُجمملهاُعامُسبقُوحتدِّ ثُعنهُ،والتيُتتألفُ
املتحدةُيفُشأنُحقوقُاإلنسانُ،والتيُالُ َت ْبعدُ
َّ
منُاخلطواتُالثالثُاآلتيةُ:


حتديدُالنتائجُالضارةُاملحتملُتعرضُحقوقُاإلنسانُهلاُ،منُخاللُتقييمُاملخاطرُ
ُّ



اُتاذ ُاإلجراءات ُاملالئمة ُالفعالة ُملنع ُاألرضار ُذات ُالصلة ُوُتفيفها؛ ُمن ُذلكُ

أوُاالنتهاكاتُالتيُقدُتس ِّببهاُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ.

ُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،أوُحتىُوقفُاستخدامُأيُمنُ
تصحيحُوضعُأي
ٍّ
ٍّ
تُانتهاكهاُأليُمنُحقوقُاإلنسان.
هذهُاألنظمةُ،طاملاُ َثب
ٍّ


حتريُاملصداقيةُوالشفافيةُبشأنُاجلهودُاملبذولةُلتحديدُومنعُوُتفيفُاألرضارُ
يفُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُبامُيفُذلكُ:الكشفُالعلنيُعنُاملعلوماتُاملتعلقةُ
بمخاطرُحقوقُاإلنسانُاملحددةُ،أوُبيانُالسياقُالذيُستعملُفيهُأنظمةُالذكاءُ
االصطناعيُ..وهكذاُ.

Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by United
Nations, General Assembly, August 2018, pp. 20-22.
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

 ُالسعيُالدؤوبُصوبُوضعُوجتديدُاملبادئُوالسياساتُاألخالقيةُالداخليةُ،وكذاُاحلرصُعىلُضامنُحسنُتطبيقهاُ.
ُإعاملُأقىصُموجباتُالشفافيةُواملساءلة ومنعُالتمييزُواملحاسبةُعليهُوبالتبعيةُتوقيعُاجلزاءاتُيفُخصوصُأي ُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُالتيُقدُت ي
لحقُرضراُأوُحتدثُ
ٍّ
اُحلق ُمنُحقوقُاإلنسان؛ُكالوفاءُبالتزاماهتاُيفُمعاجلةُاألرضارُالناجتةُعنُعملياهتاُ
انتهاك ٍّ
سواءُبشكلُمباْشُأوُغريُمباْشُ.

املطلبُالرابع
االستثامرُالبحثيُيفُمستقبلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
وتدخالتهُاملحتملةُيفُحقوقُاإلنسان
لُالسبلُالسابقةُالتيُهدفتُإىلُبيانُكيفيةُالتصديُأليُرضرُأوُانتهاكُقدُيقعُعىلُ
يك ِّل
ِّ
ُاعرتفُ
حقوق ُاإلنسانُ :الوقوف ُعند ُدور ُالبحوث ُالعلمية ُيف ُهذا ُاخلصوص؛ ُفطاملا ُ
َّ
بمخاطرُهذهُاألنظمة؛ُفإنُصورُهذهُاملخاطرُبلُواألنظمةُمتعددةُاألبعادُ،ومنُهناُجت َّلتُ
أمهيةُاالستثامرُالبحثيُمنُأجلُ:


حتديدُماُحدثُمنُأرضارُأوُانتهاكاتُعىلُحقوقُاإلنسانُبسبٍُأنظمةُالذكاءُ
االصطناعيُ.



َجمُعنُهذهُاألرضارُواالنتهاكاتُبالفعلُمنُخماطرُ.
بيانُسبلُدرءُماُن َ
توضيحُكيفيةُالتنبؤُبامُقدُحت يدثهُهذهُاألنظمةُمنُنتائجُيفُاملستقبلُ.



ابتكارُأنظمةُللذكاءُاالصطناعيُتنأىُعنُاملساسُبحقوقُاإلنسان.



توجيهُجهودُاملربجمنيُصوبُابتكارُماُخيدمُالبرشيةُويرتقيُهباُ.



وعليهُينبغيُعىلُاجلهاتُاألكاديميةُذاتُالصلةُعىلُمستوىُالعاملُ َ
أنُحت َّثُأفرادهاُعىلُ
ٌّ
املشاركةُالفعالةُيفُهذاُاخلضمُكيُيديلُ ٌّ
ُمنهمُبدلوهُ،كلُيفُجمالهُوبحسٍُُتصصه؛ُإذُ
كل
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َّ
الُيتأتىُتوفريُاحلاميةُالالزمةُحلقوقُاإلنسانُإالُبتكاتفُاملختصنيُمنُاملهندسنيُواملربجمنيُ
منُناحيةُ،وكذاُاالقتصاديني ُورجالُالقانونُوالسياسيةُيفُظل ُتش ُّعٍُأبعادُماُحت يدثهُهذهُ
األنظمةُ.
يالحظُعىلُالسبلُالتيُتطرقُهلاُالبحثُحالُبيانهُلكيفيةُمحايةُحقوقُاإلنسانُيفُظلُ
َّ
َّ
اُمنُهذهُالسبلُقدُنزلُأرضُالواقعُوتمُ
تناميُدورُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ،أن ُبعض
َّ

تطبيقهُبالفعلُ،ومنهاُماُنأملُالسعيُصوبُحتقيقه؛ُفالوضعُيتطلٍُمزيداُمنُالسعيُلتقننيُ
معايري ُمحاية ُحقوق ُاإلنسان ُوضبطها ُوتنظيمها ُإذا ُما ُو يض َع ْت ُيف ُميزان ُتقنيات ُالذكاءُ
َّ
دُوتتوسعُيفُوقتُأقرصُمماُعهدناهُ.
االصطناعي؛ُألن
ُاألخريةُأضحتُتتمدَّ
ْ
َّ
فالناظر ُإىل ُتاريخ ُالذكاء ُاالصطناعي ُي ي
الحظ َّ
ُأن ُالفارق ُالزمني ُبني ُاملستجدات ُالتيُ
يطالعناُهباُالذكاءُاالصطناعيُأصبحتُأياماُمعدودةُ،وربامُساعاتُ،بعدماُكانُالوضعُيفُ

بداية ُعهد ُتاريخ ُالذكاء ُاالصطناعي ُيستغرق ُسنوات ُعدة ُبني ُما ُحتدثه ُتقنيات ُالذكاءُ
االصطناعيُمنُمستجداتُ.
والُيفوتُهذاُاملقامُ-الذيُهدَ فُإىلُبيانُسبلُدمجُاعتباراتُحقوقُاإلنسانُيفُصلٍُ
َّ
دونُإعادةُالتأكيدُعىلُأنُانتهاكاتُأجهزةُالذكاءُاالصطناعيُ
تقنيناتُالذكاءُاالصطناعيُ-
حلقوقُاإلنسانُقدُبلغتُمداهاُ،عىلُنحوُاستوجٍُرضورةُتداعيُاملجتمعُاإلنساِنُمنُ
عززُمنُمحايةُحقوقُاإلنسانُالسياسيةُواالقتصاديةُواملدنيةُ،سواءُ
أجلُصوغُعقدُجديدُي ِّ
هذاُاهلدفُإىلُالنورُيفُشكلُاتفاقُدويلُأوُغريه؛ُفاملهمُهوُالوجودُالفعيلُ،ومنُثمُ
خرجُ
َّ
التطبيق ُالعميل ُللعقد ُاملذكورُ ،عوضا ُعن ُتطويع ُاإلعالن ُالعاملي ُوالعهد ُالدويل ُحلقوقُ
اإلنسان ُواالتفاقيات ُالدولية ُذات ُالصلة ُفحسٍُ ،وعىل ُنحو ُما ُأظهر ُالبحث؛ ُبغرضُ
التصديُملثلُهذهُاالنتهاكاتُاخلطريةُ،فأوىلُمنُهذاُوذاكُإجياد ُمثلُهذاُالعقدُاجلديدُ
املذكورُ.
ُ
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

هلُيتفوقُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالذكاءُالبرشي؟!ُ
ُتساؤلُأخريُقدُثارُوكانُحمالُلالختالفُر ي
ًّ
غمُحدَّ ةُوتريتهُ،سنكللُبهُالبحث؛ُفبعدُ
ثم َة
َ
َّ
السؤالُعنُمدىُإمكانيةُحماكاةُالذكاءُاالصطناعيُلذكاءُالبرش؟ُجاءُالسؤالُمتعمقاُأكثرُ
عىلُالنحوُالذيُبداُعنواناُللفقرة.
أعلم ُما ُحلق ُبالسؤال ُالسابق ُمن ُغرابةُ ،بل ُربام ُاستنكار ُما ُكَمن ُبالسؤالُ ،وسواءُ
استغربناُأمُملُنستغربُ،استنكرناُأمُملُنستنكرُ،فاحلاجةُإىلُاإلجابةُعنُالسؤالُقائمةُُ..
ولطاملاُكانتُهذهُهيُأبعادُاملسألةُ،فعليناُأنُنتساءلُعنُاآلراءُحيالُتبيعاتُالذكاءُ
االصطناعيُبالنظرُإىلُاحلقوقُاملمنوحةُألنظمةُهذاُالذكاء؛ُفهلُيمكنُمنحُاألخريةُحقوقاُ
كحقوقُالبرش؟ُُ
الرأيُاألولُ:الُيمكنُمنحُاحلقوقُذاتُالصلةُبمهامُالبرشُألنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُ
َّ
تفوقُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالبرش؛ُفهذاُسيؤثرُحتامُعىلُالبرشُ،
تصورُأنُت َّ
وعليهُالُي َّ
وربامُيسيطرونُعليهمُ،بلُوحي ُّلونُحم َّلهمُيفُوقتُمنُاألوقاتُ،فمنُبنيُتقنياتُالذكاءُ
َ
االصطناعيُماُأصبحُيشكِّلُخطراُدامهاُعىلُحياةُالبرشُبحلوهلاُحملهمُ.
وعليهُ:فتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُهدفهاُهوُخدمةُالبرشُوتعزيزُحقوقهمُاإلنسانيةُالُ
القضاءُعليهاُأوُحتىُاالنتقاصُمنهاُ.
الرأيُالثاِنُ:ي ي
مكنُمنحُاحلقوقُذاتُالصلةُبمها ِّم ُالبرشُألنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُ
رُأنُتتفوقُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالبرشُ،بوصفهاُأحدُالعنارصُاجلديدةُ
تصو
َّ
وعليهُي َّ
الفعالةُ ،فأنصارُهذاُالرأيُيرونُأنه"ُ:الُيوجدُسبٍ ُمقنعُلتقييدُإسنادُالعملُعىلُالبرشُ
واألنظمةُاالجتامعيةُفحسٍ"(ُ.)78
‘… There is no compelling reason to restrict the attribution of action
(78) Gunther Teubner, Rights of Non‐humans? Electronic Agents and Animals as New Actors
in Politics and Law, Vol. 33, Issue 4, Dec. 2006, p. 497.
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’exclusively to humans and to social systems

َّ
عضد ُالرأي ُالسابق ُاختالف ُتأثري ُالذكاء ُاالصطناعي ُبحسٍ ُمدى ُقوتهُ،
ولعل ُمما ُي ِّ
وبخاصة ُبعدما ُق ِّسم ُإىل ُثالثة ُفروع؛ ُالذكاء ُاالصطناعي ُالضيق ُ Artificial Narrow

)ُ Intelligence (ANIمنُذلكُالدعمُالصويتُالذيُتقدمهُاألجهزةُاإللكرتونيةُاملحمولةُ،
وخدمةُحمادثةُالعمالءُعربُاإلنرتنتُ،وخدماتُرسمُاخلرائطُ،والسياراتُذاتيةُالقيادةُ،وماُ

تقدمهُنتائجُحمركاتُالبحثُ،وخدماتُالرتمجةُعربُاإلنرتنتُإىلُغريُذلكُ،وثانياُ:الذكاءُ
االصطناعيُالعامُ)ُ،Artificial General Intelligence (AGIوثالثاُ:الذكاءُاالصطناعيُ
اهلائلُ)ُ.Artificial Super Intelligence (ASI
َّ
وعليهُفإنُتأثريُالذكاءُاالصطناعيُيفُسياقُحقوقُاإلنسانُسيختلفُبحسٍُمدىُقوةُ
هذاُالذكاء(ُ.)79
ور ًّداُعىلُماُر َّددهُأنصارُالرأيُالثاِن؛ُفنحنُلسناُضدُالتطورُالذيُهوُسنةُاهللُيفُكونهُ،
َّ
ُالتأكيدُعليهُهوُأنُاحلنكةُتقتيضُأنُنأخذُأوُباألحرىُ-ن ِّ
سخرُ-أنظمةُالذكاءُ
بلُفقطُماُنو ُّد
عززُتقدُّ مُالبرشُليسودواُوتزيدُحقوقهمُاإلنسانية؛ُفإذاُكانُاملربجمونُقدُ
االصطناعيُبامُي ِّ
س َعواُلتطويرُأجهزهتمُعىلُالنحوُالذيُ َمكَّنُجهازهمُاملبتكَرُمنُالفوزُعىلُبطلُالعاملُيفُ

الشطرنجُ،عىلُنحوُماُب ِّني ُبالبحثُ،وليسُهذاُفحسٍُبلُوبرجمةُمثلُهذاُاجلهازُعىلُأنُ
يدركُْ -
الُأنُيتع َّلمُمنُأخطائهُفقطُُ-بلُوكيفُيمكنهُحتليلُالبياناتُاملعطاةُوفرزهاُفرزاُ

دقيقا ُم َّكنَه ُمن ُالفوز ُعىل ُهذا ُالبطل ُملرات ُأ َخرُ ...فهذا ُيفتح ُالباب ُأمام ُفوز ُمثل ُهذهُ
وىُبنيُالبرشُوذكاءهمُيفُأيُجمالُابتغوه؛ُكالطٍُ
طورهاُمربجموهاُلتنافيسُق
ِّ
األجهزةُالتيُي ِّ
أوُاهلندسةُأوُالتعليمُإىلُغريُذلكُ.
وعليهُأضحىُمنُاألوقعُ–وربامُاألصوبُ-أنُنَأخ َذُمنُهذاُالدربُمنُدروبُالذكاءُ
ِّ
ىُلكل ُماُلهُمنُسلبياتُقدُتقودناُنحنُ
مزاياهُالتيُتنهضُبمجتمعاتناُالبرشيةُ،ثمُنتصدَّ
َ
(79) Amit Ray, Compassionate Artificial Intelligence: Frameworks and Algorithms,
Compassionate AI Lab Publisher, 2018, pp. 35-37.
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مهامُأنُيسعىُاملتخصصونُصوبُ
البرشُ...كيُالُتنقلٍُاألدوارُمنُدونُأنُنشعر؛ُلذاُبداُ ًّ

تصميمُأجهزةُذكيةُآمنةُ..تقودناُنحوُالتقدمُالُالتقهقرُ.

ونزوال ُإىلُأرضُالواقعُفاألمثلةُعىلُمثلُهذهُاألجهزةُالبديلةُالُحرصُهلاُ،وصدقاُ
جمتمعاتنا ُيف ُأمس ُاحلاجة ُإليهاُ ،ومن ُذلكُ :ابتكار ُأجهزة ُقائمة ُعىل ُتقنيات ُالذكاءُ
االصطناعيُمنُشأهناُتصميمُروبوتاتُتسعىُإىلُ:
تفاديُوقوعُحوادثُالطرقُأوُعىلُأقلُتقديرُتقليلُاخلسائرُالبرشيةُواملادية.
مساعدةُكفيفيُالبرصُأوُأصحابُاهلممُعىلُالسريُواالنخراطُيفُاملجتمعاتُبأرحي َّيةُ
مطلقةُمنُدونُاالعتامدُعىلُأيُمنُاألفراد.
ِّ
انتقالُأوُقيادةُالطائراتُوالسياراتُبدونُقائدُلتيسريُنقلُاألشخاصُواألشياء(.)80
أداءُالعمل َّياتُاجلراحيةُبد َّقةُومهارةُعوضاُعنُالسفرُللخارجُللقيامُهباُمنُناحيةُ،
وتفادياُلألخطاءُالطبيةُمنُناحيةُأخرى.
مؤانسةُكبارُالسنُ،وكذاُيكونونُهلمُعونا.
إسعافُاملرىض.
اكتشافُنقاطُضعفُالطالبُيفُمراحلهمُالتعليميةُاملختلفةُ،ثمُالسعيُنحوُالقضاءُ
عليها.
وبشكلُعامُفالتطبيقاتُالبنَّاءةُاملتو َّقعةُجدُّ ُكثريةُومتنوعةُ،وج ُّلهاُي ي
َّ
نُعىلُأنُالذكاءُ
ربه
ٍّ
( )80وها هي رشكة جوجل ومنذ عرش سنوات تقري ًبا ،أي منذ عام  2009تبني سيارة ذاتية القيادة ،أي تسري
من دون إنسان ،يف ذلك انظر :د .عبد اهلل موسى ،ود .أمحد حبيب بالل ،الذكاء االصطناعي :ثورة يف تقنيات
العرص ،مرجع سابق ،صَّ ،41
ولعل هذا ما تنبأ به بعض العلامء من أنه يف  ،2021أي بعد عام ونصف فقط من
اآلن أو أقل سيكون لدينا "سائق افرتايض  ،"Virtual Chauffeurنق ً
ال عن:
Cate Brown, The Rise of Artificial Intelligence and the Threat to our Human Rights, Published
in the Official Website of Human Rights News, Views and info, June, 2017.
See at, https://rightsinfo.org/rise-artificial-intelligence-threat-human-rights/, last visit on
16/9/2019.
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الح َّ
ظُأن ُغالبيةُالتطبيقاتُذاتُالصلةُ
االصطناعيُيباريُالبرشُيفُمها ِّمهمُووظائفهمُ،وي َ

–ماُملُيكنُجلها–ُيسعىُكيُيدعمُويق ِّويُمنُحقوقُاإلنسانُعربُتسخريُالتقنياتُاحلديثةُ

والتيُمنُبينهاُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُ،ولكنُمنُدونُأنُتطغىُهيُعليهُ،وهناُمكمنُ
املعادلة.
ُّ
فكلُماُنحتاجهُلتحقيقُهذهُاملعادلةُهوُالرتكيزُعىلُاهلدفُالذيُيتعنيُأنُيكونُنصٍُ
أعينناُمجيعاُأالُوهوُالسعيُصوبُابتكارُمثلُهذهُالروبوتاتُالقائمةُعىلُتقنياتُالذكاءُ
االصطناعيُعىلُالنحوُالذيُييِّسُلناُسبلُاحلياةُعربُتصميمُاألجهزةُالذكيةُاآلمنةُالبناءةُ،
وعىلُالنحوُالذيُيدعمُويرسخُحقوقُاإلنسانُومنُثمُالبعدُعنُاألجهزةُالتيُيعتقدُأهناُ
ستنأىُعنُهذهُاملوجباتُ.
عززُمنُحقوقُ
لذاُفعىلُاملتخصصنيُأنُيقومواُبحشدُحساباهتمُبد َّقةُمتناهيةُعىلُنحوُي ِّ
ِّ
ْ
اإلنسانُمنُدونُأن ُيق ِّللُمنهاُقطُ .ولعلُيفُالطرحُالسابقُاتفاقاُ ُمعُماُانتهتُإليهُندوةُ
اليونسكو ُوالتي ُأعلنت ُفيها ُأن ُ"التغيريات ُاملتصلة ُبالذكاء ُاالصطناعي ُال ُتأيت ُبالُ
خماطر"(ُ.)81
وقبلُأنُأختتمُالبحثُأؤكدُعىلُنقطتنيُمهمتني؛ُمهاُ:
وجدُمنُالعدم؟ُأوُأنُ
األوىلُ :أطرحُفيهاُسؤاال ُوجود ًّياُ:هلُيمكنُلإلنسانُاآليلُأنُي َ
ي ي
َّ
دُنفسهُبنفسه؟ُأتوقعُأنُاإلجابةُبالنفيُعىلُهذينُالسؤالنيُ،عىلُاألقلُإىلُاللحظةُالتيُ
وج
ُت ُّطُفيهاُهذهُالسطور؛ُوعليهُفاإلنسانُهوُاملح ِّركُالرئيسُ،فحتىُولوُقامُهذاُاإلنسانُاآليلُ
بتجهيزُالفطورُ،فهذاُ َي ي
فرتضُأنَّكُقدُأعطيتهُاألمرُمسبقاُوملُيقمُبذلكُمنُتلقاءُنفسهُ.

( )81يف ذلك :الندوة التي عُقدت يف جنيف حتت عنوان حقوق اإلنسان يف عرص الذكاء االصطناعي:
اخلصوصية وحرية التعبري والصحافة واإلعالم :ممارسات جديدة وحتديات جديدة ،والتي عُقدت ضمن أسبوع
التعلم عرب األجهزة املحمولة والتي انعقدت يف الفرتة بني  8-4مارس  ،2019انظر يف ذلك،
https://elaph.com/Web/News/2019/03/1241392.html , Last visit on 7/11/2019.
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وعليهُقيلُ–وبحقُ -أنُالبرشُهمُيؤدونُالدورُاحلاسمُيفُتصميمُالذكاءُاالصطناعيُ
ونرشهُ،وحتديدُأهدافُتطبيقاتُالذكاءُاالصطناعيُ،والقيامُ-تبعاُلنوعُالتطبيقُ-باختيارُ
ورسمُجمموعةُالبياناتُوتطبيقُالنواتج؛ ُفالبرشُهمُمن ُحيددونُآليةُالتطبيقُواستخدامُ
نواتجُالذكاءُاالصطناعيُ،ويشملُذلكُحتديدُاملدىُالذيُت ي
كملُفيهُعملُالبرشُأوُحتلُحملُ
البرشُيفُعمليةُاُتاذُالقرار(ُ.)82
َّ
نُيرىُأنُهناكُاحتامالتُلنشوءُأوجهُمنُالصدامُوعدمُ
ولعلُيفُالقولُالسابقُر ًّداُعىلُم
َّ
التوافقُيفُاملستقبلُبنيُهذهُاملنتجاتُالذكيةُوالبرشُ،فمعُالتأكيدُعىلُأن ُميدانُالصدامُ
سيكونُاقتصاد ًّياُبالدرجةُاألوىلُ،لكنُستتبعهُآثارُسياسيةُواجتامعيةُقو َّية؛ُوعليهُربامُتلجأُ
وتأخريُهذاُالتوجهُ،ولكنهاُسرتضخُيفُالنهاية؛ُفالسوقُالعامليةُ
بعضُالدولُمؤ َّقتاُإىلُحماربةُ
ُّ
الُترحمُأحدا(ُ!)83
َّ
ُغالبيةُأجهزةُاإلنسانُاآليلُالتيُتمُالوصولُإليهاُإىلُاآلنُحاولتُ
عىلُماُيبدوُفإن
الثانيةُ:
َّ
اقتفاءُاجلانٍُاإلدراكيُلذكاءُالبرشُدونُجانبهُاالنفعايلُيفُصورتهُاملتعارفُعليها؛ُوإالُ
َّ ُ
فهلُيمكنُمثال ُيفُيومُمنُاأليامُأنُنجدُفيلام ُسينامئ ًّياُ–بالطبعُالُيتعلقُباخليال ُالعلميُ-
أبطالهُهمُأجهزةُاإلنسانُاآليل؟!ُيبقىُالزمنُوحدهُكفيالُبالردُعىلُهذاُالتساؤل.
اُملاُتم ُاتباعهُبالفعلُوماُنتجُعنُاستخدامُأنظمةُالذكاءُ
ونزوال ُإىلُأرضُالواقعُوبيان
َّ

االصطناعيُمنُنتائجُح َّيةُيفُسياقُحقوقُاإلنسانُ،ورجوعاُإىلُعامُ1990م؛ُفقدُسعتُ

ْشكة ُُ Servicemaxالعاملة ُيف ُجمال ُالربجميات ُلالستفادة ُمن ُالذكاء ُاالصطناعي ُهبدفُ
حتسنيُقوةُالعملُ،وهوُماُساعدُبالفعلُالرشكاتُعىلُزيادةُإنتاجيةُالفني ُبنسبةُُ،%18
ِّ

(82) Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by
United Nations, General Assembly, op, cit., p. 4.

عاما ،يف مقالته
( )83يف هذا الرأي انظر :األستاذ هاين زايد ،الذكاء االصطناعي َّ
يتفوق عىل البرش يف غضون ً 45
سابقة اإلشارة.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
61

319

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 85 [2021], Art. 5

[حقوق اإلنسان يف عصر الذكاء االصطناعي معطيات ورؤى وحلول]

ي
ِّسٍُاملذكورةُعىلُق َّل َّ
ُأهناُتعطييُداللةُعىلُجدوىُ
ورضاءُالعميلُبنسبةُ)84(%11؛ُفالن
تهاُإال َّ

األخذُهباُ.

( )84يف ذلك انظر :د .عبد اهلل موسى ،ود .أمحد حبيب بالل ،الذكاء االصطناعي :ثورة يف تقنيات العرص،
مرجع سابق ،ص ، 40وملزيد من التفاصيل عن تاريخ الذكاء االصطناعي يف القرن العرشين منذ عام 1923
وحتى السنة التي نشهدها اآلن  ،2019انظر :املرجع السابق ،ص.41-38
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

اخلاُتة
تناولُالبحثُموضوعاُحيو ًّياُجلال ُأصبحُحديثُالساعة؛ُوهوُ:الذكاءُاالصطناعيُ
َّ
ُشائك؛ُأضحىُحملُأنظارُالكثريينُوتعاملهمُ،
وعالقتهُبحقوقُاإلنسانُ،وهوُموضوعُجدُّ
ممنُدفعهمُذكاؤهمُالبرشيُإىلُاقتفاءُطرائقُصناعةُالذكاء!ُ
َّ
وعىلُالرغمُمنُسطوعُنجمُالذكاءُاالصطناعيُيفُاألفق؛ُإالُأن ُأبعادهُماُزالتُحماطةُ
بكثريُمنُالتساؤالتُالتيُهيُبحاجةُألنُي َ
كشفُعنهاُالستار؛ُمنُذلكُبيانُمدىُتأثريهاُ
عىلُحقوقُاإلنسانُعىلُوجهُاخلصوصُ،وبخاصةُأنَّهُمل ُ َحي يل ُالغموضُاملحاطُهبذاُالذكاءُ
منُذيوعهاُاملستعرُ،وهوُماُجاءُالبحثُشارحاُلهُُ.
ولقدُسعىُالبحثُإىلُتوضيحُمسوغاتُالتساؤلُحولُتأثريُالذكاءُاالصطناعيُعىلُ
ِّ
ٍ
حقوقُاإلنسانُيفُمبحث ُُتهيديُ،أعقبهُتأصيلُوبيانُنطاقُااللتزاماتُاملتعلقةُبحقوقُ
ٍ
ُتم ُاالنطالقُمنهُإىلُ
جياُالذكاءُاالصطناعيُيفُمبحث
اإلنسانُيفُسياقُتكنولو
ُأولُ،ثم َّ
َّ

توضيحُسبلُدمجُاعتباراتُحقوقُاإلنسانُيفُصلٍُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُكموضوعُ
َّ
للمبحثُالثاِن؛ُوكأنُاملبحثُاألولُكانُبمثابةُتشخيصُالداء ،والثاِنُكتٍُفيهُالدواءُُ.
ويفُاملجملُفقدُس يعيُبالبحثُإىلُبيانُوتأصيلُالفكرةُالتيُمحلهاُالبحثُعربُتناولُماُ
ي
ؤصلهُبدونُإسهابُأوُإجيازُ،عسىُأنُيكونُالبحثُخيطاُيفُ
كانتُفكرتهُتصقلُالبحثُوت ِّ
نسيجُمحايةُحقوقُاإلنسانُمنُزاويةُالذكاءُاالصطناعيُ،وكذاُتوجيهُاملختصنيُصوبُ
ِّ
تلمسُالطرقُاملناسبةُيفُهذاُاخلضمُ،يفُظلُماُأضحىُحميطاُبأنظمةُهذاُالذكاءُمنُانتهاكاتُ
ُّ

وأرضارُمس ْتُ-لألسفُ-بحقوقُاإلنسانُ،وماُرافقُاألنظمةُذاهتاُمنُوجوهُإجيابيةُحتملُ
َّ
اخلريُللبرشيةُ،الُنريدُأنُنرتكهاُمنُدونُأنُنستغلهاُلتأيتُبأقىصُاستفادةُممكنةُ.

وبعد ُأن ُوصلت ُ-بحمد ُاهلل ُومنتهُ -هلذه ُاملرحلةُ ،أمجل ُما ُانتهيتُ ُإليه ُمن ُنتائجُ
وتوصياتُفيامُيأيتُ:
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أوالُ-أبرزُنتائجُالدراسةُُ:
ًُ
لحة ُللتصدي ُملارد ُالذكاءُ
ُأول ُما ُانتهت ُإليه ُالدراسةُ ،هو ُاحلاجة ُامل َّ
النتيجة ُاألوىلَّ :
ْ
ٍُِّانتهاكُحقوقُاإلنسانُ،حتىُوإنُ
االصطناعيُدول ًّياُ،وترشيع ًّياُ،وفقه ًّياُمنُمنظورُجين
ٍ
الُمدىُتأثرياتهُاملتوقعةُماُبنيُمؤيدُومعارضُ،طاملاُأنُبعضُآثارهُ
برحتُاآلراءُمنشطرةُحي
قدُاخرت َق ْتُح ِّيزُالوجودُاملادي؛ُكيُالُتكونُمدعاةُالستفحالُآثارهاُالسلبيةُ.
َ
النتيجة ُالثانيةَ ُ :س ُّن ُالتقنينات ُاملن ِّظمة ُحلقوق ُاإلنسان؛ ُوكذا ُاملب ِّينة ُألنظمة ُالذكاءُ

ُقيلُيفُحقُهذهُاألنظمةُمنُخماطرُ،
دُالذودُهباُعام
عض
ِّ
االصطناعيُوتعديلُماُيقتيضُذلك؛ُي ِّ
َّ

والنأيُهباُعامُيرتتٍُعليهاُمنُانتهاكاتُ.
َّ

النتيجة ُالثالثةُ :احلنكة ُتقتيض ُإمكانية ُسعي ُاجلهات ُاملختصة ُصوب ُاالستفادة ُمنُ
ُأقرهتا ُْشيعتناُ
إمكانيات ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي ُوعدم ُرفضها ُيف ُاملطلق ُحال ُما َّ
َّ
ُتنظيمهاُ،كيُنضمنُأال ُتصبيحُيوماُماُمالذاُآمناُ
متهاُالقواننيُحق
اإلسالميةُالغراءُون َّظ
َّ
النتهاكُحقوقُاإلنسانُطاملاُاعرتفُبمخاطرهاُ.
النتيجةُالرابعةُ:إقرارُالدولُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمرهونُباُتاذُالسبلُالتيُتضمنُ
صريورةُكفالةُالعديدُمنُحقوقُالدولةُواألفراد؛ُفتحقيقُاملوازنةُاملنطق َّيةُالبناءةُبنيُخوضُ
غامرُالذكاءُاالصطناعيُومحايةُحقوقُاإلنسانُيتط َّلٍُمنُاحلكوماتُوالرشكاتُمزيداُمنُ
السعيُبغرضُاُتاذُالتدابريُامللموسةُالتيُيمكنهمُتنفيذهاُلضامنُاحرتامُحقوقُاإلنسانُيفُ
ظلُتعاظمُقوةُدورُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُ.
وجدُمنُالعدمُ،أوُحتىُأنُي ي
وجدُنفسهُبنفسهُ،
النتيجةُاخلامسةُ:الُيمكنُللروبوتُأنُي َ
عىلُاألقلُإىلُاللحظةُالتيُُت ُّ
َط ُفيهاُهذهُالسطورُ،وبذاُفإنُاإلنسانُهوُاملحركُالرئيسُ
عزز ُمن ُحقوقُ
للعملية؛ ُفعىل ُاملتخصصني ُأن ُحيشدوا ُحساباهتم ُبدقة ُمتناهية ُعىل ُنحو ُي ِّ
اإلنسانُ،ومنُدونُأنُيق ِّللُمنهاُألبتةُ،وأنُيضعواُنصٍُأعينهمُأنُهدفُتقنياتُالذكاءُ
االصطناعي ُهو ُخدمة ُالبرش ُواالرتقاء ُبحقوقهم ُاإلنسانيةُ ،ال ُالقضاء ُعليها ُأو ُحتىُ
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"??????? ?????? ????????" ????????????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? Hassan:

[د .هايدي عيسى حسن علي حسن]

االنتقاصُمنهاُ.
النتيجةُالسادسةَ ُ:عوزُبالدناُالعربيةُأوُحتىُواقعناُالعميلُإىلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
أمرُمتصور؛ُفالتطورُهوُسنةُاهللُيفُكونهُ،ولكنهُشأنُمرشوطُبإجازةُالقواننيُذاتُالصلةُ
لهُ،ويفُمقدمتهاُترشيعاتُمحايةُحقوقُاإلنسانُ،إىلُجوارُتنظيمُالقانونُملسائلهُوإْشافهُ
عليها؛ُسواءُماُاتصلُمنهاُبالقطاعُالعامُأوُاخلاصُ.
َّ
نسانُاآليلُالتيُتم ُالوصولُإليهاُإىلُاآلنُ
ُ:املالحظُأن ُغالبيةُأجهزةُاإل
النتيجةُالسابعة
َّ

حاولتُاقتفاءُاجلانٍُاإلدراكيُلذكاءُالبرشُ،دونُجانبهُاالنفعايلُيفُصورتهُاملتعارفُعليهاُُ.
ِّ
ُ:عىلُاملتعاملنيُبأنظمةُهذاُالوجهُمنُوجوهُالذكاءُتوخيُاحلذرُيفُالتعاملُ
النتيجةُالثامنة
معُهذهُاألنظمةُمنذُحلظةُابتكارهاُمروراُبتصنيعهاُوحتىُخروجها ُللنورُ،كيُالُنجدُ
أنفسنا ُأمام ُشخص ُس يل َب ْت ُحقوقهُ ،أو ُحقوق ُغريه ُاإلنسانيةُ ،أو ُحتى ُخمالف ُللقانونُ
واملامرساتُالسليمةُ.
النتيجةُالتاسعةُ:عدمُجوازُالتذرعُبحاميةُاحلقوقُالفكريةُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُ
كمدعاةُلإلفالتُمنُالرقابةُعليهاُوحتقيقُالشفافيةُاملطلوبةُ.
ثان ًياُ-التوصياتُُ:

أوالًُ:أصبحُالذكاءُاالصطناعيُواقعاُالُيقبلُاملي
راءُ،وأضح ْتُالنتائجُتؤكِّدُتصورُمساسهُ
َ
بحقوقُاإلنسانُ،ومنُثمُأمسيناُبحاجةُإىلُتقنيناتُخاصةُتن ِّظمهُ-ولوُكانتُافرتاضيةُ-بلُ
َّ
ُنتلمس ُتعديل ُاالتفاقيات ُالدولية ُذات ُالصلةُ ،وجهة ُدولية ُترعاها ُاستجابة ُللطبيعةُ
بيتنا َّ
الدوليةُاالفرتاضيةُالتيُخرجُمنُرمحهاُهذاُالذكاءُ،ويستحيلُأنُحييدُعنهاُ.

ثان ًياُ :رضورةُصياغةُعهدُجديدُحلقوقُاإلنسانُبمرجعياتُدوليةُللتصديُللتحدياتُ
اخلطريةُالتيُينبيئُاملستقبلُالقريٍُبتعرضُحقوقُاإلنسانُهلاُ،عوضاُعنُحماوالتُالتطويعُ
لنصوصُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسانُ،والعهدُالدويلُحلقوقُاإلنسانُ،أوُحتىُاالتفاقياتُ
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الدوليةُذاتُالصلةُ.
ثال ًثاُ:رضورةُإنشاءُجهاتُرقابيةُمهمتهاُمراقبةُمدىُتطبيقُأخالقياتُوضامناتُالذكاءُ
االصطناعيُإىلُجوارُالقواننيُذاتُالصلةُ،وكذاُتشجيعُالرشكاتُالعاملةُيفُجمالُتطويرُ
الذكاءُاالصطناعيُعىلُإنشاءُهيئاتُتقومُبوضعُمبادئُتوجيهيةُأخالقيةُملطورهياُالعاملنيُ
يفُهذاُاملجالُ.
راب ًعاُ :أمهية ُإجياد ُالضامنات ُالستخدام ُأنظمة ُالذكاء ُاالصطناعي ُوتفعيلها؛ ُبتوجيهُ
ٍّ
دةُلكلُمنُالقطاعنيُالعامُواخلاصُ،عىلُحدِّ ُماُفصلُالبحثُ.
التوصياتُاملحدَّ
خامساُ:تسخريُاجلهودُمنُأجلُتفعيلُالسبلُلتعزيزُمقوماتُاالستثامرُالبحثيُيفُمستقبلُ
ً

أنظمةُالذكاءُاالصطناعيُوتدخالتهُاملحتملةُمنُقبلُالكياناتُاألكاديميةُاملتخصصةُ.

سادساُ:يوازيُماُسبقُرضورةُاهتاممُاجلهاتُاملعنيةُبعقدُالندواتُاإلرشاديةُالتيُهتدفُ
ُ ً

إىلُحتقيقُاملوازنةُالبناءةُبنيُتفعيلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُومحايةُحقوقُاإلنسان؛ُبغرضُ
زيادةُالوعيُاملجتمعيُ،وللتبصريُبمخاطرهُ،باإلضافةُإىلُتوفريُبرامجُتدريبيةُوورشُعملُ
ِّ
متخصصةُللمهندسنيُوالفيزيائينيُوالعلامءُورجالُالقانونُ،وكل ُ َم ْن ُاتصلُنطاقُُتصصهُ

بأيُمنُالفكرتنيُ.
ٍّ

تعنيُأنُيوازيُتفكريُاملسئولنيُ-وقبلُاإلحاللُالفعيلُألجهزةُالذكاءُاالصطناعيُ
ساب ًعاَ ُ:ي َّ

يفُأيُقطاعُأ ًّياُماُكانُ-التفكريُيفُالبديلُاملناسٍ؛ُكيُالُتطغىُرغبتناُيفُمواكبةُالتكنولوجياُ
ِّ
ي
ُأخصُحقوقُاإلنسانُ،وحتىُتتضحُأبعادُالفكرةُكاملةُُ.
َمس َّ
لت َّ
ثامنًاُ:أمهيةُوجودُجهاتُرقابيةُت ي
ؤمنُبأبعادُاملسألةُوخطورهتاُ،يسعىُأفرادهاُصوبُتنفيذُ
سهمُيفُجماهبةُ َأيةُتَبي ٍ
ماُي ي
عاتُسلبيةُهلذاُالذكاءُعىلُحقوقُاإلنسانُ،وبالتبعيةُتتَّخذُاخلطواتُ
َّ
ي
تهربُمنُاألخالقياتُ
الفعالةُالتيُُت ِّكنُمنُتطبيقُاجلزاءاتُاملناسبةُضدَّ ُم ْنُخيالفُأوُحتىُي َّ

أوُالضامناتُالالزمُتنفيذهاُ.
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تاس ًعاُ:أمهيةُسعيُاملتخصصنيُصوبُتصميمُأجهزةُذكيةُآمنةُتقومُعىلُتقنياتُالذكاءُ
االصطناعيُتقودناُنحوُالتقدمُالُالتقهقرُ،والتطبيقاتُعىلُذلكُجدُّ ُكثريةُومتنوعة؛ُوهيُيفُ
قوهياُعربُتسخريُالتقنياتُاحلديثةُخلدمتهُ.
أغلبهاُتسعىُكيُتدعمُحقوقُاإلنسانُوت ِّ
احلمدُهللُربُالعاملنيُالذيُهداناُهلذاُ،وماُكناُلنهتديُلوالُأنُهداناُاهللُ.
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