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 توقع مستقبيل 1: مواجهة بني أخالقيات

املجتمع واملحتوى الرقمي املعروض

 سنت عدة دول قوانني تحظر بعض أنواع املحتوى الرقمي عىل غرار
 القانون األملاين الذي مينع نرش الكراهية. من هذه الدول فرنسا وتركيا

 وفينزويال وروسيا. ويتوقع املقال بأن اململكة املتحدة ستضاف إىل هذه
 القامئة بعد جدال قام بني بعض صانعي القرار فيها.س

ستكون هناك مواجهة بني رشائح من املجتمع ومنصات الرتفيه العاملية 
 كردة فعل عىل املحتوى الذي يعرض عليها. سيكون أساس املواجهة 

هو االختالف بني الثقافات. وستميل طبيعة النقاش إىل تقنني
التقنية بدًال من منعها.وعىل الصعيد العاملي، ستقرر هيئات عاملية 

لحقوق اإلنسان بأن حق معرفة فوائد ومخاطر التقنيات هو حق مكفول 
ملستخدمي التقنية، وعليه ستبنى عدة تنظيامت عاملية تحد من انتشار 

 بعض الظواهر املؤثرة سلبًا وتعزز من انتشار البعض اآلخر املؤثرة إيجابًا. ه 

معرفة أفراد املجتمع بفوائد ومخاطر التقنيات املتاحة لديهم هو حق
لهم. وأن ردة الفعل االجتامعية هي نتيجة طبيعية للتغريات الطارئة عىل 

 املجتمع سواء كانت إيجابية أو سلبية.ت 

 تحفيز الجهات الحكومية واالجتامعية والتعاون معها يف تعزيز
 املعلومات عن فوائد التقنية الحديثة ومخاطرها االجتامعية.  ونرش

 املحتويني الثقايف والتقني املحليني وتحفيز صناعتهام بشكل يناسب
 رشائح املجتمع املختلفة.ت

 قامت هيئة محلفني كربى يف والية تكساس باتهام نيتفليكس بنرش 
 محتوى منايف لآلداب. ويف نفس الوقت رصح ثالثة أعضاء من مجلس

 الشيوخ األمرييك بوصف املحتوى بأنه يستغل األطفال بشكل غري الئق.ت

  أعلنت منظمة كومون سينس ميديا
عن حملة تطالب املؤثرين والقياديني يف عامل التقنية بالضغط عىل

رشكات التقنية الكربى ومساءلتهم عىل املعلومات املضلّلة املنشورة 
عىل منصاتهم، وعىل تكبري الفجوة بني األغنياء والفقراء، وعىل تجاهل 
فئات من املجتمع؛ وذلك بغرض تصحيح الرضر الحاصل يف املجتمعات.م 
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httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016

[Business Insider, 7 October 2020]

[Yahoo News, 8 October 2020]

(Common Sense Media)

https://reason.com/2020/10/12/german-style-internet-censorship-catches-on-around-the-world/
https://news.yahoo.com/common-sense-launches-side-history-110000740.html?guccounter=1
https://www.businessinsider.com/netflix-cuties-texas-grand-jury-charges-2020-10


 يقدم معهد مونرتيال ألخالقيات الذكاء االصطناعي فرصة مشاركة للعموم 
 يف اجتامعات مفتوحة ملناقشة حلول الذكاء االصطناعي. الغرض من

 املبادرة هو إعطاء فرصة للجميع يف تحديد معاين مفاهيم ومقاصد
األخالقيات املتعلقة بتقنية الذكاء االصطناعي.ن

 يدعوا كاتب املقال املتخصصني بالفيزياء االنخراط يف عملية تحديد
 أخالقيات الذكاء االصطناعي. يوجد زخم متزايد يف استخدام أساليب

 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة كطرق بحثية يف مجال الفيزياء.ت

 يؤكد تقرير "حالة أخالقيات الذكاء االصطناعي" أن للبرش تاريخ طويل يف
 صنع منتجات ال تناسب الجميع، وأنه من غري املقبول ان تكون الخدمات

متدنية ألسباب ال يستطيع املستخدمني تغيريها.ت

سيشارك املتخصصني من مختلف املجاالت والخلفيات الثقافية يف إعداد
 إطار ناجح ألخالقيات الذكاء االصطناعي، مام سيمكن هذه التقنية من ان 

تكون تقنية صديقة وليست تقنية مخيفة للمجتمع.ن

مازالت عملية تحديد أخالقيات الذكاء االصطناعي قامئة، ولكن أطر أخالقيات
الذكاء االصطناعي ذاتها مازالت متحيزة بسبب اقتصار املتحكمني بتحديد 

مفاهيم االخالقيات عىل فئة محدودة من املجتمع العاملي.ن

 تحديد إطار ألخالقيات الذكاء االصطناعي خاص باململكة العربية السعودية
 من قبل هيئة البيانات والذكاء االصطناعي يتناسب مع اهدافنا وطموحاتنا

 ليك يكون مرجع لنا ولجميع من يشارك يف استخدام تقنية الذكاء
االصطناعي لدفع عجلة التنمية.ي

توقع مستقبيل 2: الذكاء االصطناعي كتقنية

أخالقية وصديقة للبرش 
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[APS Physics, 09 July 2020]

https://www.technologyreview.com/2020/09/14/1008323/ai-ethics-representation-artificial-intelligence-opinion/
https://physics.aps.org/articles/v13/107
https://venturebeat.com/2020/06/30/montreal-ai-ethics-institute-suggests-ways-to-counter-bias-in-ai-models/


 تطبيقات تتبع االتصال والتعرف عىل الوجه، التي ساعدت يف انقاذ حياة
 أرواح البرش والحفاظ عىل معدل إصابات كورونا منخفًضا والحد من األثر
 السلبي عىل الحياة االجتامعية واالقتصادية، تجعل من معادلة حامية

الخصوصية امرًا صعبُا.

 اثبتت البيانات فاعليتها يف مكافحة األوبئة، إال أن مستقبل البيانات
 سيواجه تحديًا أخالقيًا يف مراحل مبكرة كتصنيف وترشيع استخدام

 البيانات يف املجال الطبي. وعىل الرغم من ذلك سيصبح مفهوم األثر
  االجتامعي مقدًما عىل خصوصية البيانات.ط

 تتناول هذه املقالة حالً يقدمه واتساب ملواجهة التضليل من خالل انتشار
 تقارير كاذبة تتعلق بجائحة فريوس كورونا، ما يسمى                          . حيث

 يقوم تطبيق واتساب بالحد من إعادة توجيه الرسائل التي متت مشاركتها.
 يف حني تعلن رشكته األم، فيسبوك، عن بروتوكوالت عمل مع "املنظامت

الصحية لتزويد املستخدمني مبعلومات موثوقة".ح

 تطوير التطبيقات الطبية يواجه تحديًا يف املبادئ األخالقية. ويرى
 فريق متعدد التخصصات من جامعة ميونخ التقنية دمج األخالقيات يف

عملية تطوير التقنيات الناشئة منذ البداية.ن

 يف السنوات األخرية كانت الرشكات غالبًا ما تتهم باستخدام البيانات بشكل
 غري سليم مام جعل املنظمون يضعون األطر العملية واللوائح ألخالقيات
 استخدام البيانات.  ومع ذلك فإن التقنيات الناشئة تجلب تحديات أخالقية

 جديدة مل يتم النظر فيها بعد.ا

 تبني العمل عىل مسودة أولية بالتشارك مع خرباء ذوي تخصصات
 متعددة والنظر يف القيم األخالقية للتقنية (إدارة الخصوصية وجودة

البيانات، التنوع واإلنصاف عدم التمييز، الجرائم املعلوماتية).ه

توقع مستقبيل 3: األثر االجتامعي للتقنية

   سيكون مقدًما عىل خصوصية البيانات 
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 (infodemic)

https://algorithmenethik.de/2020/09/01/algorithmische-systeme-in-der-corona-pandemie-europas-antwort-zwischen-ueberwachungspotenzial-und-grundrechtswahrung/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/whatsapp-falschmeldungen-corona-101.html
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/ki-in-der-medizin-ethik-muss-teil-des-entwicklungsprozesses-sein-a-959686/
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