
ما وراء مفترق الشمال والجنوب في الطريق
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خطة عمل من أجل توزيع ديمقراطي ونزيه
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في ظل عالم يتطلب المزيد من العمل الجماعي، فإن يعتبر منتدى باريس للسالم

منصة متعددة األطراف تعقد في باريس لمعالجة قضايا الحوكمة الدولية. فعىل مدار

العام، يعمل المنتدى جنباً إىل جنب مع األطراف الفاعلة حول العالم، بما في ذلك دول

الجنوب لتعزيز إدارة الموارد العالمية، بما في ذلك قضايا الصحة والفضاء الخارجي

والتكنولوجيا.

 
يضم االلحدث السنوي رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية وقادة المجتمع

المدني والقطاع الخاص لتطوير حلول واقعية من أجل تحقيق حوكمة عالمية أفضل.

إينيشييت (Initiate): الحقوق الرقمية في المجتمع تمكّن من إنشاء عملية عالمية

لألطراف المعنية  لمعالجة القضايا التي تثيرها الحوكمة الخوارزمية. تقوم هذه الجهود

بإشراك الحكومات وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والعلماء

األكاديميين والمهندسين  من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، وخاصًة دول

الجنوب.

 
تعمل المنظمة عىل رسم المسارات الممكنة لتطوير إطار دولي للحقوق الرقمية وعىل

إشراك المجتمع المدني في تحديد مسار التقنيات اآللية وتطبيقها، وكذلك المساعدة

في تطوير مناهج تنظيمية تعزز الحقوق الجماعية في كل مكان في العالم.

 
إينيشييت (Initiate) هي منظمة غير هادفة للربح مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس

.(Luminate) واحتضنها منتدى باريس للسالم وتم دعمها بمنحة سخية من ليومينيت



ما وراء مفترق الشمال والجنوب
في الطريق نحو 

 إدارة الذكاء االصطناعي:
خطة عمل من أجل توزيع ديمقراطي

ونزيه¹

¹ واعترافاً بأن فئات دول الجنوب ودول الشمال ليست منفصلة عن بعضها البعض، تطالب هذه الورقة بوضع القوى
الجيوسياسية والجيو-اقتصادية في إطار تاريخ التنمية في مرحلة ما بد االستعمار.

| مارس 2022 تقرير 
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يسترشد هذا التقرير بالمناقشات والمشاورات فيما بين أعضاء مجموعة عمل مكونة من 21 خبيراً  الستكشاف أوجه التقارب

واالختالف في مناهج الحوكمة الخوارزمية بين دول الجنوب ودول الشمال. اجتمعت المجموعة بانتظام خالل النصف الثاني

من عام 2022. أعضاؤها هم:
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يغير لذكاء االصطناعي (AI) العالم بمعدل أسرع من

قدرة العالم عىل تخفيف االنقسامات الجيوسياسية

والتفاوتات االجتماعية االقتصادية المتزايدة. ونظرًا

لتفوق سرعة التغيُّر التكنولوجي عىل سرعة تطور

السياسات التنظيمية، لم تظهر حتى اآلن منصة

مشتركة لتنسيق مجموعة متنوعة من مناهج الحوكمة

عبر سياقات وطنية متعددة. ويجب إعطاء األولوية

لمخاوف ومصالح المواطنين والمجتمع المدني في

دول الجنوب - بشكل عام، دول ما بعد االستعمار في

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا

والشرق األوسط وجنوب ووسط آسيا وآسيا والمحيط

الهادئ - بواسطة صنَّاع السياسات لعكس منهج

التشتت المتزايد في حوكمة المنصات الخوارزمية

واألنظمة التي تعمل بالذكاء االصطناعي في جميع

أنحاء العالم. كما يجب إيالء اهتمام خاص للسبل

المختلفة التي تستخدمها الحكومات الوطنية

والشركات متعددة الجنسيات لنشر مثل هذه األنظمة

لرصد وإدارة التعامل مع المساحات العامة المدنية عبر

دول الجنوب.

 
يمثل الجنوب العالمي مصدًرا رئيسًيا للبيانات التي

يتم توليدها بواسطة البشر والتي تعتبر المواد الخام

التي تعتمد عليها شبكات الحاسب اآللي المعقدة

وأنظمة الذكاء االصطناعي، وبالتالي فيحق لمجتمعات

دول الجنوب الحصول عىل فوائد اقتصادية عادلة

وحماية هادفة من المنصات واألدوات القوية التي

تسيطر عليها الشركات الموجودة في دول الشمال

(US) والقوى العظمى، وبخاصة الواليات المتحدة 
وجمهورية الصين الشعبية، و أيًضا االتحاد األوروبي

(EU) إىل حد كبير. يجب أن تُبنى هذه المساواة عىل ما
نطلق عليه "دستورية الذكاء االصطناعي" والتي تتعامل

مع الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة كموارد

أساسية في االقتصاد الحديث مماثلة للكهرباء والماء،

وهما عنصران أساسيان للتنمية االقتصادية

واالجتماعية في القرن الحادي والعشرين.

الملخص التنفيذي

6  | صفحة 
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توفر إعادة توجيه مناقشات أخالقيات الذكاء

االصطناعي المستمرة نحو نموذج قائم عىل الحقوق

مع مبادئ محددة للسياسات عبر السياقات الوطنية

أفضل االحتماالت للوصول إلطار دولي للحوكمة يضع

مصالح دول الجنوب عىل قدم المساواة مع مصالح

القوى العظمى. استرشدت هذه الورقة البحثية

بالمناقشات التي تمت خالل اجتماعات منتظمة

لمجموعة عمل الخبراء المكونة من 21 عضًوا من خالل

إينيشييت (Initiate): الحقوق الرقمية في المجتمع

ومنتدى باريس للسالم خالل النصف الثاني من عام

2021، تقترح هذه الورقة أن يوجه دستورية الذكاء
االصطناعي والنهج القائم عىل الحقوق عملية وضع

البروتوكوالت واالتفاقيات الدولية رفيعة المستوى

والتي ستحدد معايير صنع سياسات تطوير الذكاء

االصطناعي ونشره، في جميع أنحاء العالم.

http://www.parispeaceforum.org/en/
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يجب تطوير وسائل حماية اجتماعية خاصة، سواء عىل

المستوى الدولي أو بواسطة الحكومات الوطنية،

لحماية المساحات العامة المدنية عبر دول الجنوب

وتحديد أفضل الممارسات لتقييم اآلثار المحتملة

للخدمات القائمة عىل الذكاء االصطناعي قبل نشرها.

بصفة عامة، يجب وضع القواعد واالتفاقيات الدولية

لضمان التوزيع العادل لفوائد المنصات التي تعمل

بالذكاء االصطناعي واألنظمة الخوارزمية، وتجنب

حبس دول الجنوب في حلقات التبعية. كما يجب

السعي إىل نظام "توزيع القيمة العادلة" وتحقيقه بين

دول الجنوب وقوى الذكاء االصطناعي الصاعدة.

7  | صفحة 
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إجراء حوار ديمقراطي متعدد المستويات نحو مبادئ تنظيمية1

محددة إلدارة الذكاء االصطناعي، قائمة عىل رؤية حقوق

اإلنسان

تطوير قاعدة بيانات عالمية تتعقب وترصد تشريعات الذكاء2

االصطناعي فيما يتعلق بآثار حقوق اإلنسان والتنمية، مما

يسهل 

تحديد التدابير التي تتخذها دول الجنوب لمساءلة الشركات3

متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالخدمات القائمة عىل الذكاء
االصطناعي.

تقديم حوافز لالحتفاظ بمواهب الذكاء االصطناعي المحلية في4

دول الجنوب ال وبناء قدرات البحث والتطوير المحلية.

8  | صفحة 
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التوصيات

ً لسياسات الذكاء االصطناعي يتضمن مصالح ومخاوف دول الجنوب ، للعمل نحو مشهد أقل تشتتا

توصي مجموعة العمل بعدة إجراءات رئيسية*، وتشمل:

* اطلع عىل المزيد من المعلومات حول التوصيات في صفحة 22 من هذا التقرير.
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1. إدارة الذكاء االصطناعي في مفترق طرق:
التشتت مقابل التنسيق

9  | صفحة 

األخيرة⁴ الطريق لتحول أخالقي شارك فيه ليس فقط

التقنيون ولكن أيًضا الجهات الفاعلة في السياسة

 العامة ونشطاء المجتمع المدني وكبرى شركات
التكنولوجيا بشكل نشط. ولكن لألسف، في ظل عدم

ً ما وجود معايير قابلة للتنفيذ وتدابير المساءلة، غالبا

ينتهي األمر بالقيم األخالقية المتجسدة في خطابات

حقوق اإلنسان إىل كونها مجرد أدوات بالغية ضمن هذه

القواعد اإلرشادية (فوكودا-بار وآخرون، 2021) - مما

أدى إىل ممارسات أخالقية ذات نهاية مفتوحة ومباح

فيها أي شيء.
 

لحسن الحظ، تعكس االستكشافات المفاهيمية

الحديثة في إدارة الذكاء االصطناعي تداخل ضروري

للتخصصات الفنية واالجتماعية، وإن كان ذلك من

خالل عدد قليل من السياقات الصناعية والتي تربط

عىل سبيل المثال التشغيل اآللي الذكي ومستقبل

العمل؛ المجال الخوارزمي العام والحياة الديمقراطية

وحقوق المواطنين ودولة الرفاهية الرقمية (جورومرثي

وآخرون، 2019). وبرغم ذلك، وبدون ترتيب مؤسسي

مقابل بتعهدات والتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ في

المنظومة البيئية إلدارة الذكاء االصطناعي، من الممكن

أن تكون تأثيرات السياسة لهذا التحول األخالقي

محدودة. أصبح نموذج إدارة الذكاء االصطناعي القائم

عىل الحقوق⁵ مع عالج عملي للمستهلكين والمواطنين -

وخاصة األفراد والفئات المستضعفة   المعنية بأنظمة

الذكاء االصطناعي في جميع أنحاء العالم - ضرورة ملحة.

 

https://oecd.ai/en  ² اطلع عىل
https://www.technologyreview.com/2020/09/14/1008323/ai-ethics-representation- ³ اطلع عىل

artificial- intelligence-opinion
⁴ عىل سبيل المثال فضيحة كمبريدج أناليتيكا (2016) والتي رفعت الغطاء عن مخاطر المجال العام المتسم بالخوارزمية عىل

الديمقراطية؛ كشف مشروع ميفن ومشروع دراجونفالي (2018-19) والذين حذر الجمهور األوسع إىل المجمع الصناعي

العسكري الجديد، والقلق المتزايد بشأن التمييز الخوارزمي في أنظمة الرعاية االجتماعية وتحقيق فيليب ألستون المقرر

الخاص لألمم المتحدة عن دولة الرفاهية الرقمية (2019).

⁵ من المهم االعتراف بقصور األنظمة القائمة عىل الحقوق في الدول ذات القدرات المؤسسية والتنظيمية الضعيفة. كما قد ال
يكون المنظور القائم عىل الحقوق قادًرا عىل التعامل بشكل مناسب مع األضرار الهيكلية والجماعية.

مشهد حوكمة الذكاء االصطناعي (AI) الناشئ اليوم

ً أكثر من 160 مجموعة من مجزأ للغاية². توجد حاليا

أخالقيات الذكاء االصطناعي ومبادئ الحوكمة، ولكن ال

توجد منصة مشتركة تجمع هذه المبادرات المختلفة

(تقرير األمين العام، 2020؛ رادو، 2021). يتمتع القطاع
ً في الخاص والحكومات بمساهمة متساوية نسبيا

مبادرات إدارة الذكاء االصطناعي،  بينما تحظى

منظمات المجتمع المدني بتمثيل أقل (أولنيكان

وآخرون، 2021). ذلك باإلضافة إىل  التباين الجغرافي

الكبير في وضع معايير الذكاء االصطناعي.³
 

ويمكن مالحظة نشأة  معظم هذه القواعد اإلرشادية

من الدول الغنية أعضاء منظمة التعاون االقتصادي

والتنمية (OECD)، بينما ال تزال أراء دول الجنوب

ضعيفة التمثيل (هاس وآخرون، 2020). تشير

مراجعات األطر الحالية إىل أن المساواة، وعدم التمييز،

والشفافية، والمساءلة، والسالمة، والرفاهية

االجتماعية، والخصوصية، والكرامة اإلنسانية،

واالستقاللية تمثل الجوهر المشترك للمخاوف

المعيارية في الحوار العالمي حول إدارة الذكاء

االصطناعي (فوكودا-بار وآخرون، 2021).

 
بينما بدأت المحادثات األولية حول إدارة الذكاء

ً كجزر منعزلة مع تركيز التقنيين عىل االصطناعي غالبا

حلول "نماذج تعلم اآللة والمدخالت والمخرجات"

(أيزنبرج وآخرون، 2020)، مهدت األحداث الرئيسية
ddd
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يشكل تزايد عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية

ً إىل جنب مع ازدياد حدة االنقسام بين رأس جنبا
المال والعمالة في التحول الهيكلي الذي أحدثه

النموذج الحالي للذكاء االصطناعي الرأسمالي

المفرط  قلق مزدوج بالنسبة للحقوق االجتماعية

واالقتصادية لألغلبية في جميع أنحاء العالم

(أسيموجلو وآخرون 2020؛ بوجين وآخرون 2019)
كما تُظهر األدلة المستجدة أن تاريخ وجغرافيات

االستعمار قد شكلت النظام السياسي االقتصادي

الدولي لعصر الذكاء االصطناعي (محمد وآخرون

2020) مما أثر بشكل غير قابل لإلزالة عىل الحق
في التنمية للدول والشعوب في جميع أنحاء دول

الجنوب. في ظل اقتصاد الذكاء االصطناعي

الراهن، تعد معظم الدول النامية مجرد مصادر

للمواد الخام الجديدة للبيانات، بينما تثبت أيًضا

اعتمادها عىل دول الشمال في البنية التحتية

للذكاء االصطناعي والخدمات الخاصة به (فيجو

وآخرون، 2020). وتعد هذه الدول أيًضا مصادر

للمواد الخام المادية المستخدمة في إنشاء أنظمة

الذكاء االصطناعي وتشغيلها بحد كبير.

تباينت انتقادات األنظمة الخوارزمية في سياق

اإلشكالية بين دول الشمال والجنوب، بما في

ذلك: "النقاء" الساحق ألنظمة القرار الخوارزمية

(كيف وآخرون، 2020)؛ وزيادة حدة التسلسل
الهرمي للعمالة العالمية في سالسل قيمة

البيانات متعددة الجنسيات والتي تُشغل نماذج

أعمال الذكاء االصطناعي؛ وتصدير اختبار منتجات

الذكاء االصطناعي المشكوك فيها والمخالفة

للحقوق إىل الدول التي لديها أطر تشريعية أقل

قوة هي كلها مظاهر "لالستعمار الخوارزمي"

(محمد وآخرون، 2020)، والتي تمثل القيام
باستغالل دول الجنوب ونزع ممتلكاته في النظام

العالمي الناشئ الذي يقوده الذكاء االصطناعي. لذا

يجب أن يكون نظام إدارة الذكاء االصطناعي القائم

ً بشكل خاص للحقوق عىل الحقوق منتبها

االجتماعية واالقتصادية عند ظهورها في االقتصاد 
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السياسي الدولي للتنمية، والذي يشمل جميع

أجيال حقوق اإلنسان.

يعد االتفاق بين الدولة والسوق في ظل رأسمالية

البيانات العالمية ميداناً سياسياً هاًما حيث تتضح

بالفعل الخالفات من أجل نظام عالمي عادل.

تدعم هذه الورقة البحثية استصالح نموذج الذكاء

االصطناعي وتحويله إىل آخر يتمتع بتوزيع

ديمقراطي ونزيه ، وترسم  المخاوف العامة وتحدد

الخطوط الفاصلة التي يجب أن يحترمها  المجتمع

المدني المتقدم  في كل من دول الشمال

والجنوب.

www.parispeaceforum.org/en/ https://digitalrights.ai/

1 1  | صفحة 

http://www.parispeaceforum.org/en/
https://digitalrights.ai/


يغير الذكاء االصطناعي هياكل الخيار الجماعي

والتي من خاللها تتولد نتائج السياسة االجتماعية

في الديمقراطية المعاصرة، ويعيد تشكيل

ممارسة الدولة للسلطة السياسية (ريس، 2021).

وينطوي هذا التحول عىل إمكانية تركيز قوة أعظم

من أي وقت مضى في عدد أقل من األيدي. يعتبر

القطاع  العام اآللي هو منبع للمعلومات المضللة

وخطاب الكراهية والدعاية الحاسوبية وحرب

المعلومات. فهناك أدلة كثيرة عىل أن

الخوارزميات التي تعظم مشاركة المستخدم في

نموذج أعمال وسائل التواصل االجتماعي تضخم

المحتوى شديد االستقطاب وخطاب الكراهية

(داسجوبتا، 2021). كما تتزايد الكراهية وكره
األجانب والتحريض عىل العنف عىل منصات

التواصل االجتماعي. وفي أوائل عام ٢٠٢١، الحظ

المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بقضايا

األقليات أن ثالثة أرباع أو أكثر من ضحايا خطاب

الكراهية عبر اإلنترنت هم أعضاء في مجتمعات

األقليات (مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسان 2021) تصاعدت الكراهية عبر اإلنترنت

والكراهية الجنسية أيًضا إىل مستويات غير

مسبوقة خالل جائحة كوفيد-19 (دهنجيا وآخرون

.(2021

كان أداء اإلدارة الذاتية للمنصة التي تعتمد عىل

مزيج من اإلشراف البشري والذكاء االصطناعي

ً فيما يتعلق بضمان اإلزالة السريعة ضعيفا

للمحتوى الضار (ليونز، 2021). في هذا الصدد،

تتعرض السلطات القضائية في جميع أنحاء دول

 الجنوب لخطر إضافي. تشير ملفات فيسبوك
التي أصدرتها فرانسيس هوجن من خالل صحيفة

وول ستريت جورنال في سبتمبر 2021 إىل فشل

الشركة في وضع شروط وأحكام لتحقيق خدمة

ddd
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فعالة ومراجعة نماذج األعمال الحالية واالستثمار

في تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي لتصفية

خطاب الكراهية باللغة المحلية والمعلومات

المضللة في الدول النامية، حتى عندما صنفت

الفرق الداخلية هذه المحتويات بأنها عالية

الخطورة (إليوت وآخرون، 2021). وعىل الرغم من

ذلك، ال تختلف فيسبوك عن نظيراتها من

شركات دول الشمال التي تواجه التدقيق بحًثا عن

الخوارزميات والممارسات التي تبدو ضارة

لمواطني دول الجنوب والمجتمع المدني.

 
كما يلقى اللوم عىل سبل السيطرة  عىل وسائل

التواصل االجتماعي المراقبة الرقمية التي تتبعها

الحكومات واألحزاب السياسية عىل تقويض

الخطاب العام في المنتديات الرقميًة (نيودرت

وآخرون، 2019). تظهر دراسة بحثية أجراها معهد

أكسفورد لإلنترنت في عام 2019 توظيف

السياسيين واألحزاب السياسية للدعاية إلكترونية،

حيث تم نشر وسائل إعالم تم التالعب بها لحشد
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أتباع مزيفين وحشد دعم الناخبين في 45 دولة
ديمقراطية (برادشو وآخرون، 2019). يؤخذ في

ً برنامج التجسس التابع لشركة االعتبار أيضا

األسلحة اإللكترونية اإلسرائيلية ناسو جروب والذي

ً منذ عام 2011 عىل أقل تقدير، تم نشره عالميا

بهدف مراقبة السياسيين والصحفيين والنشطاء،

وذلك لدوافع متنوعة مما نتج عنه نتائج ضارة

(مارتشاك وآخرون 2018). تكشف مثل هذه
الحاالت الضعف العام لألنظمة الرقمية وتوضح

كيف يمكن إساءة استخدام الخوارزميات بصفة

عامة ومنصات الذكاء االصطناعي بصفة خاصة

بواسطة الحكومات غير الخاضعة للرقابة والجهات

الفاعلة الشائنة عىل حد سواء.
 

عالوة عىل ذلك، فإن إساءة استخدام تقنية

المراقبة بالذكاء االصطناعي بالكاد تقتصر عىل

الدول غير الليبرالية. قام مؤشر كارنيجي للمراقبة

العالمية للذكاء االصطناعي (2019) بمسح 176

دولة حول العالم، واكتشف مشاركة 75 دولة من
الدول التي شملها االستطالع، بما في ذلك 51 في

المائة من الديمقراطيات المتقدمة، في أعمال

المراقبة بالذكاء االصطناعي. أظهرت الدراسة أن

56 دولة قد نشرت منصات المدن الذكية/المدن
اآلمنة، في حين طرحت 64 دولة بطرح أنظمة

التعرف عىل الوجه، وتبنت 52 دولة ممارسات

الشرطة الذكية (فلدستاين، 2019). برز نشر تقنية

التعرف عىل الوجه دون ضمانات من قبل وكاالت

إنفاذ القانون كنقطة خالف رئيسية ليس فقط في
دول الجنوب  - الهند (أي إف إف، 2020)،

وأوروجواي (داتيسوك، 2020)، والبرازيل (نتورك

رايتس كواليشن، 2019)، وجنوب إفريقيا (ليكابي،

2021) – ولكن ظهر بنفس القدر في دول الشمال
- الواليات المتحدة (US) (أمريكا الجديدة، 2021)،
والمملكة المتحدة (UK) (الخصوصية الدولية،

2021)، واالتحاد األوروبي (EU)⁶. عىل الرغم من
ddd

ً "لنهج جدير بالثقة قائم عىل حقوق كونه مؤيدا

اإلنسان" إلدارة الذكاء االصطناعي، فإن لدى

االتحاد األوروبي نطاق واسع للمراقبة القائمة عىل

الذكاء االصطناعي من قبل وكاالت إنفاذ القانون

(فنسنت، 2021).
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للمستهلكين، والذي ينبثق من الحاجة إىل إنشاء

والحفاظ عىل هوية واحدة أو عدة هويات عىل

اإلنترنت عىل المدى الطويل للوصول إىل

الخدمات الرقمية االفتراضية (كيرا وآخرون قريباً).

باإلضافة إىل ذلك، يتعرض المواطنون في دول

ً الستيراد أنظمة الجنوب لحرمان إضافي نظرا

الذكاء االصطناعي الخاصة بحكوماتهم بشكل

متكرر من دول الشمال ويتم نشرها دون مراعاة
عوامل السياق (األمين العام، 2019).⁷

 
أدى عدم وجود اتفاق عالمي بشأن إدارة وسائل

التواصل االجتماعي إىل تمكين الشركات المالكة

 لتلك المنصات من العمل مع اإلفالت من
ً في دول الجنوب . ربما يكون العقاب، خصوصا

كرايستشيرش كول (كرايستشيرش كول، 2019)

البيان األقرب ألى اتفاق دولي حول كيفية إدارة

المحتوى عبر اإلنترنت  ومع ذلك، فإن

كرايستشيرش كول ليست اتفاقية متعددة

األطراف، وتفتقر إىل أي تعهدات ملزمة قانونًا

للشركات الرقمية (باندي، 2020). يمكن أن

ddddd

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مذنبين بالقدر

نفسه  الذي يتم انتقاد الصين عليه بشكل متكرر

في خطاب السياسة الدولية - تصدير تكنولوجيا

المراقبة بالذكاء االصطناعي التي يمكن أن تهدد

الحريات المدنية والسياسية في الدول األخرى

(جريكو، 2021). وجدت دراسة الخصوصية الدولية
لعام 2020 أن االتحاد األوروبي كان يوجه أموال

المساعدات لبناء أنظمة هوية استدالل بيولوجية

واسعة النطاق وعالية الخطورة في جميع أنحاء

القارة األفريقية إلدارة تدفقات الهجرة، دون أي

حماية للبيانات وتقييمات آلثار ذلك عىل حقوق

اإلنسان (الخصوصية الدولية، 2020). تعد

عمليات التأثير األجنبي عىل وسائل التواصل

ً آخر، حيث اكتشفت شركات االجتماعي تهديدا

وسائل التواصل االجتماعي وجود كتائب إلكترونية

تشارك في مثل هذه الممارسات في سبع دول

عىل األقل هى: الصين والهند وإيران وباكستان

وروسيا والمملكة العربية السعودية وفنزويال

(برادشو وآخرون، 2019). يؤدي نشر مزارع الترول
وبرامج الروبوت إىل صعوبة تتبع مثل هذه الحرب

الدعائية والتعامل معها (بارسوتي ، 2018).

 
يعد خوارزمية دولة الرفاهية أحد المخاوف

المستجدة األخرى في كل من دول الشمال

والجنوب، كما ورد في تقرير عام 2019 للمقرر

الخاص لألمم المتحدة عن الفقر وحقوق اإلنسان

(األمين العام، 2019). بأ إطالق التصنيف والفرز
الخوارزمي للمواطنين لتحديد أهليتهم للحصول

عىل المزايا والرفاهية الرقمية االفتراضية دون

مراعاة لنهج قائم عىل الحقوق ودون حماية في
حال حدوث هذا االحتمال: تحسين مالجئ الفقراء

لتالئم العصر الرقمي والقيام بتصنيف المواطنين

الفقراء إىل "مستحقين" و"غير مستحقين" لدعم
ً (Eubanks, 2018). ويضيف هذا الدولة تلقائيا

االتجاه طبقة من الضعف عىل المدى الطويل

 dddd
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يقلص فضاء سيبراني يتم التالعب به وتسليحه

الديمقراطية الحقيقية، وبالتالي التعتيم عىل تواطؤ

الدولة والسوق في تجاهل صارخ لحقوق اإلنسان

وسيادة القانون. كما يشكل الجمود في االتفاق

الدولي بشأن األمن السيبراني (كالرك، 2021)

تهديد للسيادة السياسية ومصالح األمن القومي

في نظام دولي أصبحت فيه حرب المعلومات

السرية المدعومة بالذكاء االصطناعي التي تقوم به

الدول األجنبية هي القاعدة (أوردن وآخرون،

2021). قد ينذر اعتماد الذكاء االصطناعي في
أنظمة الرفاهية الوطنية دون اختبارات مناسبة

لمستوى الضرورة والتناسب والشرعية بأزمة

لحقوق المواطنة مع عدم وجود مالذ أو عالج في

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

 
يشير الوضع الراهن إىل عدم مالءمة األطر

المؤسسية الحالية لحماية ورعاية المحتوى

الديمقراطي للمجتمع من خالل الوساطة

السياسية المناسبة لتعريف الذكاء االصطناعي

واستخدامه والحد منه. وبالتالي، تتمحور المهمة

العاجلة إلدارة الذكاء االصطناعي حول استعادة

النزاهة الديمقراطية للنظام االجتماعي في ظل

الظروف الحالية.
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فإذا استمر تبني الذكاء االصطناعي العالمي عىل
نفس المسار، فقد يؤدي ذلك إىل توسيع فجوات

األداء، ليس فقط عىل مستوى الشركات وعىل

مستوى األفراد العاملين، ولكن أيًضا عىل مستوى

الدول. من المرجح أن تستفيد شركات الذكاء

االصطناعي الرائدة بشكل غير متناسب وقد

تضاعف تلك الشركات عوائدها بحلول عام 2030،

بينما سُتترك  تلك الشركات التي تؤخر تبني

ً (بوجين وآخرون، 2018). الذكاء االصطناعي بعيدا

وبالمثل، عىل مستوى العامل، قد ينمو الطلب

عىل الوظائف واألجور لعدد قليل من العاملين في

مجال المعرفة ممن لديهم مهارات رقمية

ومعرفية ولديهم خبرة في المهام التي يصعب

جعلها آلية ولكنها ستتقلص بالنسبة للغالبية

الذين يؤدون وظائف متكررة ومنخفضة المهارات

الرقمية (أسيموجلو وآخرون، 2020). تهيمن

الواليات المتحدة والصين عىل اقتصاد الذكاء

االصطناعي العالمي بأكمله: تشكل البلدين أكثر

من 94 في المائة من إجمالي تمويل الشركات

الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي في السنوات

الخمس الماضية، و 70 في المائة من كبار

الباحثين في مجال الذكاء االصطناعي في العالم

(UNCTAD, 2021) و 90 في المائة من القيمة
السوقية الرأسمالية ألكبر 70 شركة منصات

dddd

يمثل الذكاء االصطناعي في عصرنا الرقمي ما

كانت الكهرباء تمثله بالنسبة للثورة الصناعية:

تكنولوجيا عامة األغراض تحدث نقلة نوعية يؤدي

انتشارها إىل زيادة هائلة في اإلنتاجية. تنبع هذه

الزيادة الهائلة من زيادة رأس المال الثابت

والقدرات البشرية في عملية اإلنتاج، واستبدال

العمالة، وابتكار المنتجات والخدمات (بوجين

وآخرون، 2018؛ زابوف 2018). ومن المقدر أن

يضيف الذكاء االصطناعي إىل الناتج االقتصادي

العالمي ما بين 13 تريليون دوالر أمريكي و 15.7

تريليون دوالر أمريكي بحلول عام 2030 (راو

وفيرويجي، 2017). كما يالحظ تقرير االقتصاد

الرقمي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة

والتنمية (UNCTAD) في عام ٢٠١٦، أنه ال يمكن أن

تعيش نماذج األعمال التي تدور حول الذكاء

االصطناعي دون التحكم في البيانات التي تغذي

هذه النماذج (UNCTAD, 2021). يستند توليد

"القيمة التفضيلية للذكاء" (جورومرثي وآخرون،
2019) عىل االلتقاط المستمر للبيانات
االجتماعية. ⁸ يفسر هذا سبب قيام المنصات

الرقمية الرائدة من الواليات المتحدة والصين

والتي تتحكم في حاويات البيانات الضخمة بقيادة

االستثمارات واألبحاث في مجال الذكاء

االصطناعي⁹
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⁸ أتاحت الرقمنة الضخمة والتي توسعت مع اإلنترنت في التسعينيات وتصاعدت مع مراكز البيانات في األلفية الجديدة، موارد
هائلة من البيانات. استخدم نظام استخراج المعرفة - المبني عىل البيانات الضخمة - تدريجًيا خوارزميات فعالة الستخراج

"الذكاء" من خالل التقاط هذه المصادر المفتوحة للبيانات، باألساس لغرض التنبؤ بسلوك المستهلك وبيع اإلعالنات. لقد تحول
اقتصاد المعرفة إىل شكل جديد من أشكال الرأسمالية يكون فيه التحكم األحادي في الذكاء المستند إىل البيانات هو مصدر

الربح.

⁹ كما تالحظ UNCTAD (2021): فيما يتعلق بعمليات االندماج واالستحواذ (M&A) للشركات الناشئة النشطة في قطاع الذكاء
االصطناعي، خالل الفترة من 1 يناير 2016 إىل 22 يناير 2021، كان هناك 308 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 28.4 مليار

دوالر. أكبر خمس شركات في العالم، من حيث عدد الشركات الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي التي استحوذت عليها في

نفس الفترة، هي شركات التكنولوجيا الكبرى من الواليات المتحدة، تليها بايدو (السادسة) وتينسنت (الثامنة) من الصين.

قادت شركة أبل هذا الترتيب، تليها جوجل ومايكروسوفت.
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رقمية في العالم تتحكم في نسبة كبيرة من

تدفقات البيانات عبر الحدود عىل اإلنترنت

(UNCTAD, 2019). كما يتم تمثيل المشاركين
األمريكيين والصينيين بشكل أفضل في الهيئات

الصناعية التي تقوم بتطوير المعايير، مما يؤدي

إىل اعتماد طويل األجل للعالم بأكمله عىل

البروتوكوالت التقنية األساسية.

 
وبما أن البيانات الضخمة المستمدة من إنترنت

األشياء أصبحت بالغة األهمية، فإن لدى االتحاد

األوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بقواعدهم

التصنيعية القوية مصحوبة بقدراتهم الحاسوبية

وإمكانات الموارد البشرية،  فرصة جيدة جًدا

للحاق (UNCTAD, 2021). قد يسيطر الفائزون

بشكل جيد عىل العقود الزمنية القادمة من

الناحية الجغرافية االقتصادية والجغرافية

السياسية (فيجو وآخرون، 2020).

 
يعتمد اكتساب قدرات ذكاء اصطناعي محلية

فعالة عىل ثالثة عوامل: البيانات الضخمة، وقوة

الحوسبة، وعمل الباحثين والمهندسين البارزين

في مجال الذكاء االصطناعي. لكن لألسف ،

تتعرض الدول النامية، المحرومة بسبب الشروط

المناوئة إلدماجها في اقتصاد اإلنترنت الخاص

بتدفقات البيانات التي ينشئها المستخدمون

وبسبب القدرة الصناعية المحدودة عىل التحول

إىل التصنيع الذكي، بشكل كبير لخطر الهبوط إىل

األبد في األجزاء ذات القيمة المنخفضة من

اقتصاد الذكاء االصطناعي. يهدد سباق الذكاء

االصطناعي بتكوينه الحالي بترك إفريقيا جنوب

UNCTAD,) الصحراء ومعظم الدول النامية وراءه

2021)، مع تركيز غير مسبوق للثروة في أيدي عدد
قليل من الشركات في الصين والواليات المتحدة.

قد تصبح الميزة التنافسية في "عمالتهم

الرخيصة" التي تمتعت بها البلدان النامية تاريخًيا

غير ذات صلة تماماً (لي، 2018).
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عىل مستوى أكثر دقة، يغذي تركيز ملكية البيانات

في أيدي شركات التكنولوجيا الكبيرة متعددة

الجنسيات عدم المساواة المحلية في دول

الجنوب التي تعمل بها هذه الشركات. يمثل عدم

ً أمام دخول التناسق في ملكية البيانات حاجزا

الشركات الناشئة المحلية األصغر ويغذي تركيز

السوق في السياقات التي تكون فيها البنية

التحتية التشريعية المحلية ضعيفة وتكون فيها

قوانين المنافسة وحماية البيانات، إن وجدت، ال

تزال ناشئة (رزق، 2019). يؤدي ذلك إىل تفاقم

عدم المساواة باإلضافة  إىل مزيد من االستبعاد

لألشخاص األقل حًظا في دول الجنوب.

 
يدعم عدم وجود نظام لحوكمة الموارد االقتصادية

مقبول عالمًيا للبيانات التمركز االقتصادي

وتعميق أوجه عدم المساواة في نموذج الذكاء

االصطناعي ¹⁰. يتم تحديد القواعد الخاصة

بتدفقات البيانات عبر الحدود في االقتصاد

العالمي بواسطة عدد قليل من الدول القوية والتي

تقوم شركاتها بحظر البيانات من كافة األنحاء

كأسرار تجارية، (جيمس، 2021) وتؤكد حقوق

الملكية الفعلية لهذه المقتنيات (فيا، 2021). في

هذا االقتصاد االستخباري، تواجه دول ومجتمعات

الجنوب  التي تفتقر إىل قدرات معالجة البيانات

والذكاء االصطناعي إشكالية خطيرة وال يمكن

التعامل معها. ال يتعين عليهم فقط التخلي عن أي

مطالبات ببياناتهم الخاصة المحجوزة اآلن في

أنظمة الذكاء االصطناعي لرأس المال متعدد

الجنسيات، ولكن ليس لديهم أيًضا أي وسيلة

للحصول بشكل شرعي عىل حصة عادلة من

الفوائد الناتجة عنها. مما ينتج عنه ظلم اقتصادي

فادح في االقتصاد الرقمي العالمي. وهكذا يتم

توطين االستعمار الخوارزمي (جورومرثي وشامي،

.(2021

¹⁰ ومع ذلك، قد تكون هناك أنظمة أخرى قائمة عىل الحقوق نحتاج إىل تأسيسها قبل أن نبدأ في وضع إطار مؤسسي لنظام
للبيانات كمورد اقتصادي.
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مستقبلي ال مكان فيه للتالعب وفقدان

االستقاللية واالستغالل والظلم. كما يجب أن يقوم

عىل إعادة التوازن بين األطراف المتعددة من أجل

الوصول إىل نموذج استخباراتي متجدد يضع

معياًرا رفيعاً اللتزامات الدولة تجاه الحريات.

أدى عجز الحوكمة الذي يميز نموذج الذكاء

االصطناعي اليوم إىل أزمة في التوزيع الديمقراطي

والنزيه.، وال يمكن إصالحها بدون رؤية شاملة
تمركز  الناس والكوكب في المركز، وهو أمر ليس

له سابقة. يتطلب تطوير خارطة طريق إدارة  الذكاء
االصطناعي هذه أن نتجنب التشاؤم التقني

واألصولية التقنية. قد ال يكون الحظر الشامل

وردود الفعل المفاجئة عىل الذكاء االصطناعي هو
الحل (شوارتز وشيرد، 2021؛ باز، 2021)، كما

يمكن أن يصرف االهتمام غير المتناسب بالتفرد

التكنولوجي االفتراضي (الكر، 2021) االنتباه عن

الحديث الجوهري عن القوة في نقاش إدارة الذكاء

االصطناعي. في الوقت نفسه، لن يكون التفاؤل

بالعمل المعتاد  مستداًما.

 
ما رأيناه من التآكل المطرد للمساحة العامة

المدنية في المجتمع الذي يتوسط فيه الذكاء

االصطناعي والنظام غير العادل لالقتصاد القائم

عىل الذكاء االصطناعي هو معادي لمستقبل

سلمي وعادل. وكما أوضح المقرر الخاص لألمم

المتحدة المعني بحرية التعبير (2018)، يمكن

لإلطار العالمي لحقوق اإلنسان أن يوفر نقطة

انطالق قوية لتطوير نهج فعال إلدارة الذكاء

االصطناعي. ومع ذلك، ال يمكن أن يكون التحول

المطلوب مجرد إعادة صياغة رمزية للدستورية

العالمية لعصر الذكاء االصطناعي. يجب أن تحمل

دستورية الذكاء االصطناعي العالمية ¹¹ تحمل

تطلعات عدة مجتمعات، وتعطي امتياًزا لمجتمع

ddd
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4. دستورية الذكاء االصطناعي:
تطوير التعاون في إدارة اقتصاد البيانات

¹¹ نقصد "بدستورية الذكاء االصطناعي العالمية" مجموعة من المبادئ العالمية يجب أن يتم صياغتها والتي يمكن أن تكون
بمثابة نقطة مرجعية للسياسات والتشريعات التنظيمية للذكاء االصطناعي عبر السياقات الوطنية. في هذا السياق، يؤكد تقرير

UNCTAD لالقتصاد الرقمي (2021) عىل الحاجة إىل إطار حوكمة عالمي جديد لتدفقات البيانات والتي ستحدد "من يمكنه
.(UNCTAD, 2021) "الوصول إىل البيانات، وفي ظل أي ظروف وألي استخدام

تواجه البشرية حالة طارئة في إساءة استخدام

الذكاء االصطناعي من قبل قوة غير خاضعة

للمساءلة - تسليح تقنيات الذكاء االصطناعي ذات

االستخدام المزدوج والهجمات عىل سيادة الدول

األطراف وتضخيم قوة الشركات بال مراقبة، ال

سيما داخل دول الجنوب. يجب عىل الدول سريعاً

أن تتقبل واجبها في حماية حقوق مواطنيها

والوفاء بالتزاماتها التي تتجاوز الحدود اإلقليمية

تجاه حقوق اإلنسان لجميع الشعوب. باإلضافة

إىل ذلك، بأي حال، الشيء المعرض للخطر هو

ddd
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أكثر من التزام الدولة. إنه استعداد للعمل الحالي
لوضع األسس الصحيحة، وبناء توافق في اآلراء

بشأن إطار عمل لدعم الحقوق في عصر الذكاء

االصطناعي - مع إجراء تعديالت لسد الثغرات في

القانون الدولي لحقوق اإلنسان - وتطوير القدرة

عىل تنفيذ العالج.

 
إن لس االلتزام بدستورية عالمية للذكاء

االصطناعي كالدعوة إىل صيغة عالمية لمعالجة

التحيز والتمييز وعدم المساواة في تصميم أنظمة

الذكاء االصطناعي. ال تزال هناك حاجة إىل تبني

تفسير ذو معنى للقيم األخالقية التي تمثلها حقوق

اإلنسان في السياقات المختلفة. عىل سبيل

المثال، تظهر مخاوف الخصوصية بطرق فريدة

عبر دول الجنوب والتي تنبع من المفاهيم المعقدة
والموجودة التي تجعل االستقالل الذاتي يتداخل

مع المعلومات الشخصية وواقع االستخدام

المشترك للمصنوعات الرقمية والهوية المجتمعية

(أحمد وآخرون، 2017).
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االستنتاجات/ الخالصات

مع الدور الحاسم للذكاء االصطناعي في تحديد

مسارات االزدهار االقتصادي والتنمية، ومع

االنقسام الواضح والمتزايد عىل الذكاء

االصطناعي، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19،

هناك حاجة ملحة إلعادة تعريف النقاش حول

إدارة  الذكاء االصطناعي. كان هناك الكثير من

النقاش حول "االنقسام عىل الذكاء االصطناعي"

بين دول الشمال والجنوب. المناشدات للتطبيق

المناسب للذكاء االصطناعي من أجل التحول

االجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

(SDGs)، تتوقف عىل إمكانية معالجة عدم
المساواة العالمية في نموذج الذكاء االصطناعي.

 
نحن ندعم منطق أنه ال يمكن ان يتجنب إطار

الحوكمة العالمي للذكاء االصطناعي االقتصاد

السياسي للبيانات ودور الذكاء االصطناعي الناشئ

في النظام االقتصادي العالمي. يجب أن يركز

"الذكاء االصطناعي من أجل الخير" حول توزيع
مكاسب نموذج الذكاء االصطناعي بشكل عادل

لتشجيع ابتكارات التنمية المضمنة محلياً، وليس

مجرد مشاركة أحادية االتجاه للمعرفة واالبتكار من

دول الشمال إىل دول الجنوب. في ظل التنمية

الدولية، يجب عدم السماح بملكية وتوزيع

التقنيات التي تعمل بالذكاء االصطناعي والبيانات

ذات الصلة بما يولد حلقات من التبعية بين دول

 الجنوب والقوى المهيمنة اآلن في الفضاء:
الصين والواليات المتحدة، وإىل حد ما، االتحاد

األوروبي. يجب أن تكون شروط توزيع ومزايا الذكاء

االصطناعي مواتية لدول الجنوب. من خالل

تسليط الضوء عىل أوجه التقارب واالختالف التي

تميز المجال السياسي في النقاش حول إدارة

الذكاء االصطناعي، نهدف إىل لفت االنتباه إىل

عناصر أجندة جديدة للجهات الفاعلة التقدمية في

المجتمع المدني - الناشطون والعلماء والتقنيون -

ddd

القائمون عىل فكرة "الذكاء االصطناعي من أجل

القيمة العادلة".

 
الهدف من هذه الورقة البحثية هو تحديد

االتجاهات المعيارية والمبادئ األساسية الالزمة

لمعالجة تجزئة السياسة في نموذج حوكمة الذكاء

االصطناعي وتأسيس رؤية مستقبلية تتمحور

حول الجنوب. ال يمكن العمل عىل التفاصيل

العملية األساسية المحددة لمثل هذا النظام

الدولي إال من خالل الحوار والنقاش - والذي، كما

أوضح برنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات -

يجب أن يقوم عىل أساس التعاون المعزز بين

الحكومات، بالتشاور مع جميع األطراف المعنية

 (القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2006). ومع
ذلك، يوصي فريق العمل بالعديد من اإلجراءات

الرئيسية التي تدمج مصالح واهتمامات دول

الجنوب العالمي، عىل النحو المبين أدناه.
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1. إقامة حوار ديمقراطي متعدد المستويات إلدارة الذكاء االصطناعي
 

يجب أن تقوم المبادئ التنظيمية إلدارة الذكاء االصطناعي عىل رؤية متكاملة لحقوق اإلنسان وغير قابلة

للتجزئة بما يعزز توزيع بطريقة ديمقراطية ونزيهة. مما يستدعي عملية حوار متعددة المستويات تؤدي

إىل إجماع محدد عىل أعىل مستوى دولي، بما يعطي األولوية الحتياجات ومصالح الناس ضمن أطراف

النظام االقتصادي السياسي، وخاصة من دول الجنوب. يجب أن يكون مثل هذا الحوار - أثناء قيادته من

قبل الحكومات - استشارياً ويشرك مختلف األطراف المعنية من المستويات العالمية إىل المحلية، بما

في ذلك القطاع الخاص والمجتمع التقني ودوائر التنمية التقليدية ومجموعات الحقوق الرقمية.

 
2.  قاعدة بيانات عالمية تتعقب وترصد تشريعات الذكاء االصطناعي

 
يمكن أن تسهل قاعدة بيانات عالمية لتشريعات الذكاء االصطناعي المقترحة والمنفذة، والتي تعمل

بمثابة نظام تنبيه أول لتتبع أفضل الممارسات والنقاط التنظيمية العمياء من جميع أنحاء العالم، التقييم

المستمر آلثار سياسات الذكاء االصطناعي عىل حقوق اإلنسان والتنمية. يوفر مرصد سياسة الذكاء

االصطناعي التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بداية حيوية وجديرة بالثناء لتحقيق هذه الغاية. ²

ومع ذلك، من أجل إعالم عمليات السياسة في مجموعة من السياقات المختلفة، وبناء قدرات المجتمع

المدني لعمليات تدقيق الذكاء االصطناعي، سيكون من الضروري التركيز عىل دول الجنوب األكثر

تخصيًصا.

 
3. التدابير الوطنية لمساءلة الشركات في الخدمات القائمة عىل الذكاء االصطناعي

 
يجب عىل دول الجنوب أن تجعل تقارير تقييم األثر االجتماعي المسبقة إلزامية للخدمات القائمة عىل

الذكاء االصطناعي التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات. قد يكون الكشف عن الكود المصدري

للسلطات المختصة ضروريًا أيًضا وفًقا للقوانين المحلية لحماية حقوق اإلنسان ومنع إساءة استخدام

السوق.

 
4. حوافز لالحتفاظ بمواهب الذكاء االصطناعي المحلية في جنوب العالمي

 
تعتبر الحوافز لمنع الهجرة الجماعية لعلماء ومهندسي الذكاء االصطناعي في بداية حياتهم المهنية إىل

الدول الشمالية أمرًا بالغ األهمية للبلدان النامية للقفز إىل نموذج الذكاء االصطناعي. تعتبر اإلجراءات

الهيكلية التي تضمن استثمار شركات التكنولوجيا العالمية في مرافق البحث والتطوير المحلية في دول
الجنوب مهمة لبناء قدرات ذكاء اصطناعي محلية والمساهمة في تنوع النظم البيئية لتطوير الذكاء

االصطناعي.

https://digitalrights.ai/
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المطلوب بشكل خاص هو الرفض الواضح

وباإلجماع إلساءة االستخدام المعادية للمواطنين

لتقنيات الذكاء االصطناعي واألنظمة الخوارزمية

والبرمجيات. إن إمكانية تسخير الذكاء االصطناعي

النتهاك حقوق المواطنين وخصوصياتهم

والخطاب العام المفتوح بصورة مماثلة في جميع

ً في سياق أنحاء العالم هو احتمال خطير. تحديدا

النتائج الخاصة بدول الجنوب، يجب معالجة

قضايا األمن السيبراني الحرجة التي تنطوي عىل

الذكاء االصطناعي عىل أعىل مستوى، بهدف

تقنين الحماية من خالل االتفاقيات

والبروتوكوالت والعمليات الملزمة األخرى عبر

المنظمات الحكومية الدولية القائمة والوكاالت

الدولية، مثل األمم المتحدة.

 
لدى الذكاء االصطناعي غير المحكوم إمكانية زيادة

عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية وتقليص

الحقوق المدنية وتقويض السالم والتنمية

االقتصادية في جميع أنحاء العالم. عندما يتم

تطويره ومراقبته وتطبيقه بطرق تعاونية تتوافق

مع معايير حقوق اإلنسان السائدة عىل نطاق

واسع، فإن الذكاء االصطناعي لديه القدرة عىل

تحفيز استدامة النمو االقتصادي وتقليل عدم

المساواة وتعزيز السالم الدائم للعالم بأسره – دول

الجنوب والشمال.
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