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أهم ما تضمنته مبادئ وإرشادات أخ%قيات
الذكاء اCصطناعي من دبي الذكية
يجب أن تكون أنظمة الذكاء ا6صطناعي عادلة وتطبق الشفافية وخاضعة
للمساءلة وقابلة للشرح.
بقلم إم آي تي تكنولوجي ريفيو  09يناير 2019
في ظل التطورات السريعة التي يمرّ بها الذكاء ا6صطناعي وتطبيقاته ،يطالب الكثير من الخبراء وصانعي
السياسات بضرورة وضع حدود له من خcل قواعد تنظم عمله وتضمن أن  6يؤدي استخدامه في القطاعات
اgختفة إلى عواقب سلبية على البشر أو اjنظمة اjخرى .ولكن يبقى السؤال عن من سيكون اgسؤول عن وضعها،
وكيف نضمن من أنها ستكون عادلة ومنصفة ،وفي نفس الوقت  6تقف كعائق في وجه تطور الذكاء ا6صطناعي
وا6بتكارات التي تتطور بشكل يومي .اjمر ليس سه ًcبالتأكيد ،وقد ناقشنا سابقاً في مقالة “هل نستطيع وضع
قواعد أخcقية للذكاء ا6صطناعي” الجهود اgختلفة في وضع هذه القوان sوالقواعد وجدواها .إضافة إلى
لعبة “اuلة اjخcقية” من جامعة إم آي تي التي تعد واحدة من أضخم الدراسات العاgية حول اjخcقيات التي
شارك فيها أشخاص من  233بلد وسجلوا أكثير من  40مليون قرار حول من على السيارة أن تدهس :الطفل
أم الجدة.
دبي الذكية تطلق مبادئ وإرشادات أخ%قيات الذكاء اCصطناعي
وقد انضمت دبي ،بوصفها اgدينة العربية اjولى إلى هذه الجهود ،حيث أعلن مكتب “دبي الذكية” إطcق “مبادئ
وإرشادات أخcقيات الذكاء ا6صطناعي” والتي تهدف اgبادئ إلى تحقيق ا6ستخدام العادل jنظمة الذكاء
ا6صطناعي ،وجعلها قابلة للمساءلة ،وجعلها قابلة للشرح تقنياً قدر اÄمكان ،وتحقيق الشفافية فيها .وتبدأ الوثيقة
بشرح مبادئ دبي اjربعة للذكاء ا6صطناعي هي اjخcقيات ،اjمان ،الشمولية ،البشرية .حيث أن “اjخcقيات”
تعني كون أنظمة الذكاء ا6صطناعي عادلة وتطبق الشفافية وخاضعة للمساءلة وقابلة للفهم .أما “اjمان” فيشمل
ضمان كونها آمنة ومسخرة لخدمة وحماية اÄنسانية .ويقصد بـ”الشمولية” أن ينفع الذكاء ا6صطناعي كافة أفراد
اgجتمع مع احترام كرامتهم وحقوقهم .وأخيراً “البشرية” والتي تشمل كون الذكاء ا6صطناعي نافعاً للبشرية
وانسجامه مع القيم اÄنسانية ،في اgدى القصير وكذلك البعيد.
ستقوم بتقديم اÄرشادات 6ستخدام تطبيقات الذكاء ا6صطناعي ،والتي تعزز من تحقيق قيم العدالة والشفافية
واgساءلة لدى اjفراد واgؤسسات اgعنية بتقديم خدمات الذكاء ا6صطناعي في دبي .والتي ستؤدي بدورها إلى
ا6رتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء ا6صطناعي.
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وبحسب البيان الصحفي“ :تعالج مبادئ وإرشادات أخcقيات الذكاء ا6صطناعي قضايا مختلفة منها التحوّل
السريع لواقع الذكاء ا6صطناعي الذي أدى إلى نهج مجزأ في اjخcقيات ،بحيث تتعامل كل شركة مع القضايا
اjخcقية بطريقتها الخاصة .وتسعى هذه اgبادئ إلى توضيح الغموض اgحيط بمفهوم اjخcق في الذكاء
ا6صطناعي؛  6سيّما وأن هذا الغموض قد يؤدي – كما يعتقد البعض – إلى كبت ا6بتكار داخل اgنشآت ،التي
تختار وقف جهودها البحثية تحسّباً لçجراءات الحكومية اgستقبلية”.
أمثلة عملية عن حاCت محتملة
الجدير بالذكر أن وثيقة اgبادئ فيها الكثير من اjمثلة التي تشرح سيناريوهات لحا6ت محتملة لفهم أحد البنود.
مث ًcجاء اgثال التالي عند شرح إتاحة الفرصة لéشخاص اgشارك sواgتأثرين بأنشطة الذكاء ا6صطناعي
ا6عتراض على القرارات اgؤتمتة الهامة اgتعلقة بهم ،واختيار عدم اgشاركة عند اÄمكان .حيث يجب أن تراعي
اgؤسسات توظيف مقيّم sبشريg sراجعة أي تحديات أثناء عملية اتخاذ القرارات ،وتتيح فرصة رفض القرار
اُgعترض عليه عند اللزوم.
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مراحل عدة وشركاء عاLيون:
وقد تم بناء اgبادئ واÄرشادات في دبي الذكية باستخدام مقارنات معيارية دولية ،وبالتواصل وجمع آراء الشركاء
ا6ستراتيجي sمن الجهات الحكومية ا6تحادية واgحلية مثل هيئة تنظيم ا6تصا6ت ،مركز دبي لéمن اÄلكتروني،
هيئة الصحة في دبي ،هيئة الطرق واgواصcت ،بلدية دبي ،هيئة كهرباء ومياه دبي ،دائرة اjراضي واjمcك،
وشركة اتصا6ت ،باÄضافة إلى كبرى شركات التكنولوجيا بما في ذلك مايكروسوفت ،آي بي إم ،جوجل ،وبي
دبليو سي .وقد مرت هذه اgبادئ بعدة إصدارات ومسودات حتى وصلت إلى اÄطcق أمس ،في  8يناير .2019
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تقييم ذاتي
ومن اÄعcنات اgثيرة لcهتمام أيضاً إطcق دبي الذكية jول أداة تقييم ذاتي معتمدة في مجال استخدام أخcقيات
الذكاء ا6صطناعي ،والتي ،بحسب البيان الصحفي ،ستمكّن اgطورين والعامل sفي هذا اgجال من تقييم امتثال
مشاريعهم وتجاربهم في مجال الذكاء ا6صطناعي للمبادئ التي تم وضعها.
لقراءة التقرير كام :ًcمبادئ وإرشادات أخcقيات الذكاء ا6صطناعي.
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