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العالمية حول أخالقيات األنظمة  IEEEمبادرة 

 المستقلة والذكية
 

 المقدمة

هندسي م ، لذلك وجب علينا في جمعيةانتشرت في اآلونة األخيرة االنظمة المستقلة والذكية بشكل سريع وفعال

 شريةمفيدة للبتنظيمية لكي تظل هذه النظم و ضع مبادئ توجيهية مجتمعية الكهرباء واالليكترونيات آن ن

  تخدم القيم اإلنسانية والمبادئ األخالقية. حتى ،ولألفرادتوجهات العامة للمجتمعات ومتماشية مع االخالق وال

 الوظيفية ايجاد الحلول للمشاكلمع  االفرادبطريقة تعود بالنفع على  أن تعملاألنظمة  يحتدم على هذه

ها بأفضل يتم مالئمتها واستخدامتكنولوجيا و وال االفراد بين بهذا النفع تبنى الثقة التقنية. المعضالتمعالجة و

 رة في حياتنا اليومية. صو

رقنا ط حتى نستطيع أن نساهم بطريقة إيجابية، يجب علينا نحن أعضاء الجمعيات العلمية التقنية أن نعزز من

مفتوح حول ما نتخيله للمستقبل، ما نؤمن به من قيم، وما وأن يكون لدينا االستعداد لبناء نقاش  للتفكير،

 .المؤسسات والرموز والتمثيالتنمتلكه من 

مت ترج مجتمع.في الكأعلى فضيلة  اإلنسان يةيوديمونيا، كما أوضح أرسطو، هي الممارسة التي تعرف رفاه

نا على تساعد االعتبارات األخالقيةن أمن يوديمونيا تبدأ بالتأمل الواعي، حيث  تقريبا بأنها "مزدهرة"، الفوائد

 .تحديد كيف نرغب في العيش

 

ألفريقية ، االكونفوشيوسية) الشرقية (الشنتو،أو إذا كانت ممارساتنا األخالقية الغربية (أرسطو، كانتيان)، أيا

قوق اإلنسان ح االعتبارتأخذ في عين والذكية التي   النظم الذاتية تطويرمن خالل ف، ةيد مختلفمن تقال(أوبونتو)، أو

وإيجاد مقاييس جديدة للتقدم اإلنسان  يةإعطاء األولوية لزيادة رفاهيتم تمكيننا من المستخدمين، وفائدة 

كثر أهمية من واالزدهار قياس االقتصاد الكليوتمكين  .البشري في عصر التقدم الخوارزمي لسعي ا، ليصبح ا

 .تاجية أو نمو الناتج المحلي اإلجماليزيادة اإلنل لتحقيق أهداف أحادية البعد مث

 

 

 

  



 العالمية حول أخالقيات األنظمة المستقلة والذكية  IEEEمبادرة خطة 
 

 النظم الذاتية والمستقلة على إعطاء األولوية تصميم وتطوير فيضمان تدريب وتعليم ودعم كل المشاركين 

 القصوى ألخالقيات المهنة حتى تصبح هذه التكنولوجيا مفيدة للبشرية.

 

ية ذكالنظمة عن األ الحديث أي شخص يشارك في البحث أو التصميم أو التصنيع أونقصد "بالمشاركين" 

ركات التي تجعل هذه التكنولوجيات حقيقة والحكومات، والش مستقلة، بما في ذلك الجامعات والمنظمات،الو

 .واقعة بالنسبة للمجتمع

الفنيين  مرجعا رئيسيا لعمل ، ولتكونتقديم األفكار والتوصياتلالمتوافق أخالقيا  التصميم  يكون هدفنا هو أن

تصميم  الي منالحلتحقيق هذا الهدف، في اإلصدار  والتكنولوجيا في السنوات المقبلة.المختلفة في مجاالت العلوم 

 التي نأمل أن تسهل ظهورالتوصيات المرشحة" د "القضايا" ذات الصلة و "حد، ن (EAD2v2)متوافق أخالقيا 

 السياسات التي تتوافق مع هذه المبادئ 

قادة من األوساط األكاديمية وهم  من ست قارات، المشاركين من عدة مئات العالمية IEEEتجمع مبادرة 

ألخالقية امن أجل تحديد وإيجاد توافق في اآلراء بشأن القضايا مع المدني والسياسة والحكومة مجتة واليوالصناع

 .في الوقت المناسب

التصميم  في تقديم توصيات بشأن المعايير القائمة على IEEEفي ويتمثل الهدف الثاني للمبادرة العالمية 

 و (V2 و V1) أخالقيا متوافقتصميم  . أخالقيا المتوافق

 المتاحة مجموعات العمل وهي  ™ IEEE P7000 معايير العالمية هي مصدر اإللهام وراء IEEEأعضاء مبادرة 

 والمشاركة. ألي شخص لالنضمام

 

 

  



 لمزيد من المعلومات أو لالنضمام إلى أي مجموعة عمل،

 :الرجاء النقر على الروابط أدناه

IEEE P7000 ™ - خالقية أثناء تصميم النظامعملية نموذجية لمعالجة المخاوف األ 

IEEE P7001 ™ - شفافية األنظمة المستقلة 

IEEE  P7002 ™ - عملية خصوصية البيانات 

IEEE  P7003 ™ - اعتبارات التحيز الخوارزمية 

IEEE  P7004 ™ -  والطلبة األطفالمعيار حول حوكمة بيانات 

IEEE  P7005 ™ -  صاحب العملبيانات  شفافيةمعيار لحوكمة 

IEEE P7006 ™ -  بيانات الشخصية عميل الذكاء االصطناعي للمعيار 

IEEE P7007 ™ - أخالقيا  المتوافقة وأنظمة التشغيل اآللي المعيار األنطولوجي للروبوتات 

IEEE P7008 ™ -  االنظمة الذكية ،واألنظمة المؤتمتة، ألنظمة الروبوتات االخالقيمعيار للتوجيه 

IEEE  P7009 ™ - وشبه المستقلةا لمستقلة  نظمة الحكم الذاتي ألاآلمن  التفشيل معيار 

IEEE  P7010 ™ -  التحكم الذاتية.معايير الرفاهية القياسية للذكاء االصطناعي األخالقي واألنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 من نحن

المبادرة العالمية ") هو برنامج  IEEE(" األخالقية  األنظمة المستقلة والذكية العالمية حول األخالق IEEEمبادرة 

 لجمعية

كبر منظمة مهنية فنية في العالم هي")، وIEEEالمهندسين الكهربائية واإللكترونية (" مكرسة لتقدم التكنولوجيا  أ

كثراإلنسانية من أجل  كثر من  من عضو 420،000من  وهي تضم أ  .بلدا 160أ

 والعلمية ذات الصلة في العلوم والتكنولوجيا ددةمتع لتجميع خبراتفرصة  العالمية IEEEوتوفر مبادرة 

 .مناسبفي الوقت الالعلمية والتكنولوجية بشأن القضايا  لتحديد وإيجاد توافق في اآلراء المجتمعات المحلية

IEEE تطرح سوف  Creative Commons ترخيص المتاحة تحت "التصميم متوافق أخالقيا"  جميع إصدارات 

Attribution-Non-Commercial 3.0 United States License.  

 

 

ومن  تقديرها في أي وقت. أو لألفراد جوانب هذا العمل في المنظمات تعتمدمع مراعاة شروط هذا الترخيص، 

 .لوضع المعايير في نطاق رسمي  IEEEيقدم إلى  المحتوى والموضوع سوفهذا أن  المتوقع أيضا

 

حول األخالق في  وأوسع محادثة شاملةتعزيز الجهود لخلق    في EADالعالمية و  IEEEوتساهم مبادرة 

 التكنولوجيا،

 . ™ IEEE Ethicsبرنامج  باسم والمعروفة

 

 

 

  



 نظرة عامة - V2 أخالقيا متوافقتصميم 
 الغرض

 األنظمة التقنية الذكية والحكم الذاتي

تثير هذه المجاالت كثير من المخاوف  ذلك،وب في حياتنا اليومية. التدخل البشري  ممصممة خصيصا للحد وهي 

حذيرات، فضال عن الت التأثير اإليجابيتشمل المناقشات الدعوة إلى . من ناحية التأثير على األفراد والمجتمعات

نية التحتية، بتأمين لللمهارات، واآلثار االقتصادية، و ا خسارةالمحتمل للخصوصية، والتمييز، و الضرر استنادا إلى

  الرفاه االجتماعي. ىواآلثار طويلة األجل عل 

بادئنا م وإذا كانت تتماشى مع قيمنا المحددة  بسبب طبيعتها، فإن فوائد هذه التكنولوجيات لن تتحقق إال

 .هذه التقنياتل أطر لتوجيه وإرشاد الحوار حول اآلثار غير الفنية ولذلك يجب أن ننشئ األخالقية.

II. األهداف 

 :ةمسترشدة بالمبادئ العامة التالي ينبغي أن يكون تنفيذ هذه التكنولوجيات: والتطوير التصميم األخالقي

 حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا حقوق اإلنسان: التأكد من أنها ال تنتهك •

 في تصميمها واستخدامها ولوية لمقاييس الرفاهيةالرفاه: إعطاء األ •

 مسؤولين وخاضعين للمسائلةالمصممين والمشغلين  المساءلة: تأكد من أن •

 بكامل الشفافية.الشفافية: التأكد من أنها تعمل  •

 من سوء استخدامها : التقليل من المخاطراالستخدامالوعي بسوء  •

III. الخطة 

 وصالحيات الدخول حقوق البيانات الشخصية والفردية

حتوى الموصول وتوفير الموافقة فيما يتعلق باستخدام لتعريف ال الحاجة األساسية هي أن الناس لهم الحق

 ةفريدة من نوعها والبيانات الشخصي تنظيم هوياتعلى  يحتاج األفراد إلى آليات للمساعدة  بهم.الرقمي الخاص 

 .الناتجة عن تجميع أو إعادة بيعها العواقبباستخدام آليات واضحة مدركة 

 خالل الوصول بأسعار معقولة لشبكات االتصاالت، وشبكة اإلنترنت، من حسب اآلثار االقتصادية الرفاه المروج

القات عمكن أن تغير من المو مكان. في أي منها ستفادةاالللسكان  مستقلةالذكية والتقنية النظمة األ إتاحة

لناجمة ائية ااإلنسانية واإلنم من المسائل الهياكل التي تركز على اإلنسان، مستفيدة نحو ر المؤسسات بشكل كبي

 .المجتمعيةوية الفردية زيادة الرفاهل عن ذلك

 

 

 

  



 األطر القانونية للمساءلة

 األنظمة ذات الخصائص التي تحاكي البشر منتطور  تؤدي الى التقارب بين األنظمة الذكية وتقنيات الروبوتات

 .مظهر ماديوالقدرة على أداء مهام فكرية محددة، وقد يكون لها  حيث االستقالل الذاتي الجزئي،

ونية أوسع فيما مع أسئلة قان دائما تتشابك وبالتالي النظم التقنية المستقلة مسألة الوضع القانوني للذكاء معقدة

ألطر من ا بعض األمثلة عندما تسبب هذه األنظمة ضررا. المسؤولية وتحديدكيفية ضمان المساءلة ب يتعلق

 :االتي العامة للنظر فيها تشمل

 ن الملكيةيقوان في للنظم المعمول بها تخضع ذكية ومستقلةأنظمة تقنية  •

 بداالعمليات التي ال ينبغي تفويضها أ ينبغي أن تحدد أنواع القرارات و الحكومة وأصحاب المصلحة في الصناعة •

 تخصيص، و تلك القرارات التي تضمن السيطرة البشرية الفعالة على مثل هذه النظم واعتماد القواعد والمعاييرل

 .ة عن األضرار التي تسببهاالمسؤول القانونية األطر

 الشفافية والحقوق الفردية

ات والمتطلب يؤثر ذلك على المواطنين اتخاذ القرارات،تمكن التي  والبيانات الخواريزميات الذاتية مع تطور

 :التالية التأثيرات، وبما في ذلك الدولفي  القانونية

 إلى جميع البيانات والمعلومات لة للوصولمعقوطريقة  ومحاميهم والمحاكميجب أن يكون لدى األطراف  •

 .سلطات الدولةمن  التي تم إنشاؤها واستخدامها من قبل هذه األنظمة

ا خضوع خضعأن ت، ون أمكنيجب أن تكون متاحة للمشرفين عليها، إ المنطق والقواعد المضمنة في النظام •

 لتقييم المخاطر صارما

 لتطبيقأن تكون قابلة لأيضا ينبغي و القوانين، وتسجيل الوقائع ودعم  نظمة مسارات تدقيقتولد األينبغي أن  •

 خارجيةال الجهاتالتحقق من و

 .مثل هذه األنظمة من خالل االستثمار دعميذ القرارات األخالقية أو تخييجب على عامة الناس معرفة من  •

 سياسات التعليم والتوعية

، وحقوق اإلنسان، وأمن المعلومات الحماية وتعزيز السالمة، والخصوصية، والملكية الفكريةوتتناول السياسة 

من أنها  للتأكد على المجتمع. من األنظمة التقنية الذكية والحكم الذاتي فهم الجمهور للتأثير المحتمل وكذلك

 :آن تكون مصلحة العامة، ينبغي للسياساتلل أفضل خدمة

 معايير القانونية المعترف بهاطبقا لل دوليا وممكنه، معززة، داعمة •

 التقنياتب فيما يتعلق البشريةخبرات التطوير  •

 قيادة البحث والتطوير تمكين •

 السالمة العامة تنظيم •

 تكنولوجيالل جتماعيةتثقيف الجمهور حول االثار اال •

 

 



 

 األسس

 األخالق الكالسيكية

كثر من ألفي سنة إلى النظرمن خالل  أخالقيات نظم العالمية  IEEEتستكشف مبادرة ال األخالق ، وتقاليد من  أ

 ة فياألخالق البشري لموائمةالفلسفية العلمانية،  المعالجات بما في ذلك العلمية والدينية نة، والمعالجةالمه

 .مؤسسات التي تحدد الحكم الذاتيلل من خالل فلسفيات الرقمي. العصر

 األخالق فيالتحكم في نظمة التقنية، ولأل القدرة على الحكم الذاتي حول العالمية المزاعم IEEEمبادرة  وتتناول

يمكن أن يكون لألنظمة وما إذا  أخالقيةانت القرارات التي اتخذتها غير ويسأل عما إذا ك النظم غير األخالقية،

 .أخالقيةغير عواقب 

 مقاييس الرفاهية

 وتوجبسانية، اإلن لصالح محددالتقدم بشكل  مؤشراتإلى ذلك  يتم االستناد تمتةوالمؤ  الذكيةبالنسبة لألنظمة 

الربح، والسالمة المهنية، والصحة  نجاحالمقاييس وتشمل  تلك الفائدة.ل واضحة المؤشراتكون إلى أن ت

راد سواء بالنسبة لألف فشلت في أن تشمل مجموعة كاملة من الرفاهية، في حين أن هذه المقاييس مهمة المالية.

والنظر إلى هذه العوامل، بخذ األالقياسات تضمن  ة. واالجتماعية، والبيئي ،النفسية ات من الناحيةأو المجتمع

كثر شمولية، وتوفيروالتي يجب  منافع الناشئة عن التقدم التكنولوجيال  لبحثرصا ف أن يتم تقييمها بشكل أ

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تساعد هذه  اإلنسان. يةمن رفاه العواقب التي يمكن أن تقللوالسلبيات 

المجتمعي ر إلى االبتكا ، وتوفير الطرقية اإلنسانرفاه على زيادة األنظمة التقنية الذكيةتأثير تحديد  المقاييس

 .والتكنولوجي

 

 في أنظمة الحكم الذاتي تضمين القيم

الذي و تضمين القواعد في هذه األنظمة يجب، مستقلةشبه ها كأنإذا كانت اآلالت تشارك في المجتمعات البشرية 

نواع أمجتمع معين، يتطلب  داخلب وعالوة على ذلك، حتى التي ستنشر فيها. يتطلب ترسيم واضح للمجتمع

نبغي نشر ي معايير المجتمع الذي تحديد فيالخطوة األولى تكمن  القواعد.و مختلفةالالنماذج الفنية  مختلفة من

 التصميم. بها الصلة بأنواع المهام التي يقوم القواعد ذات على وجه الخصوص،فيه، ثم  النظم

 البحث والتصميمفي  منهجيات الدليل األخالقي

تصميم القائم منهجيات التقوم  اإلنسان والحرية، يةتعزيز وتوسيع رفاهتهتم ب إلنشاء األنظمة التقنية الذكية التي

 على القيمة

 البشر وليس بأن اآلالت يجب أن تخدم مع االلمامتطوير النظم التقنية،  في صميم وضع التقدم البشري

ة نظم مستداممن أجل خلق  المنهجية يجب على المطورين توظيف التصميم القائم على القيمةلذا   العكس.

 .القيمة االقتصادية للمنظمات تزيد من التكاليف االجتماعية والمزايا التي قد يمكن تقييمها من حيث

 



 

 

 مخاوف التكنولوجيا في المستقبل

 األسلحة ذاتية الحكمترسيم أطر إعادة 

بالمقارنة  أخالقية إضافية اأبعاد فيما يحمل ،للبشرية جسديفي ضرر  مستقلة للتسببالنظمة صممت بعض األ

األبعاد  ىاألنظمة عل  تشمل هذهيجب آن و  الضرر.تسبب ال تهدف أن النظم المستقلة  تلك .مع األسلحة التقليدية

 :على األقل، بما يلي األخالقية،

  التحكم في منظومات تحكم األسلحةضمان  •

 والسيطرة مراجعة الحسابات للمساعدة في ضمان المساءلة األسلحة اآللية تصاميمتراعي  •

 طريقة مفهومةللمشغلين ب والقراراتسر المنطق أن تف يمكن تضمين أنظمة التكيف والتعلم التي •

 األنظمة المستقلة عن تدريب المشغلين البشريين المسؤولين •

 لمشغليها مكانية التنبؤتحقيق  •

 عملهمالناجمة ل اآلثارب على درايةالتكنولوجيات  هذهل المصممينضمان أن  •

 لةألنظمة المستقالتوعوية لالتنمية ب تهتم مهنية أخالقيةتطوير مدونات  •

 

  الخارق الذكاء العام االصطناعي والذكاء االصطناعي منوأ سالمة

ينطوي على مخاطر كبيرة، إما الذكية مما  استخدامات األنظمةر تتطوعلى غرار التكنولوجيات القوية األخرى، 

في ، مالتصمي نهج النظم وتجاوزتإلى بعض النظريات،  ومع ذلك، وفقا سوء استخدام أو سوء التصميم. بسبب

من  .تصحيحهالسلوك يصبح خطرا على نحو متزايد ومن الصعب  هذا فإن غير مقصودإطار غير متوقع أو 

 وعلى هذا النحو، ينبغي توخي الحذر. مستوى اإلنسانمع يمكن أن تتماشى األنظمة  جميع تليس هالمرجح أن

كثر قدرة يتم بناء األنظمة حتىلتحديد كيف   .تصبح أ

 المؤثرةالحوسبة 

 محركات العواطف مثل الغضب والخوف والفرح في كثير من األحيان هو جانب أساسي من الذكاء. التأثير

 .أسس األعمال طوال حياتناهذه هي و

ع ممكن في جمي يمكن استخدامها لمساعدة البشرية إلى أقصى حد لضمان أن األنظمة التقنية الذكية سوف

يد إما عن طريق تضخيم أو تخم أضرار سببشري، ال ينبغي أن تتيسير المجتمع الب المشاركة فيوالسياقات، 

 .من قبل صانعي السياسات وعامة الناس كيفية فهمها فيما أن بعض النظم تتأثر .عواطف اإلنسان اإلنسان

 واقع مختلط

كثر والواقع المختلط يمكن أن يغير مفاهيمنا للهوية ، العمل في شيوعه والواقع أن هذه التكنولوجيات تصبح أ

عالم ع الشخصي على هذا الإضفاء الطابة هي الحقيقي القدرة التجارية. والتعليم، والحياة االجتماعية، والمعامالت



هوية، وال متعدد األوجه نظام واحدوالتحكم في  األفراد المسائل األخالقية المتعلقة بحقوق يثيرالمختلط، مما 

كثر دقة تكنولوجيات سماعات الرأس إلى تصميم من  خاصة وأن التكنولوجيا تتحرك  وتكامل حسي.  أ

 

 

 

  



 عمليتنا

الجماعي على  التدقيق على العالمية  IEEE تعتمد مبادرةصرامة الفكرية في عملنا،  لضمان أهمية ثقافية و

 .. الصعيد العالمي

كث وتلقى 2016طلب اإلدخال في ديسمبر  كما1اإلصدار  أخالقيا متوافقتصميم  أصدرنا من  ر من مائتي صفحةأ

رة ساكتبت  مستوحاة من ردود الفعل التي تلقيناها، كطريقة لتسليط الضوء ردود الفعل حول المشروع.

 . "األخالقيات العالمية في "كيف تصبح رائد ،تقريره  العالمية IEEEمن مبادرة  جوردن -ماتينجلي 

 أخالقيا متوافقنسخة تصميم  عن نعلن

2 (EADv2أقسام من ثمانيةالل وللحصول على مزيد من األفكار حول األص مرة أخرى لإلدخال كطلب EADv1 ،

 .EADv2 فريدة من نوعها في ردود أفعال جنبا إلى جنب مع

لين الخبراء المستقومن ممثلين عن جميع لجاننا  لجنة تنظيمية تتألف منتشكل العالمية حاليا  IEEEمبادرة 

 واإللكترونيين

P7000 ™  مجموعات العمل للقيام بما يليمن: 

 :2019الذي سيصدر في عام أخالقيا  متوافقتصميم  إعداد النسخة النهائية من 

فقا لخطة و على أساس العام التوصيات مبنية تصبحل توصيات المرشحينوضع معايير للجان للتصويت على  •

على أساس توافق  عملية التصويت هذه العالمية. IEEEمبادرة ضمن  المتوافق أخالقياالتصميم  مبادئلالعمل 

 IEEE SAالبروتوكوالت التي تقدمها و اآلراء

 ، والعمل على النظر بشكل كليEADv2 وEADv1 ردود الفعل الواردة من إلدراجمة إنشاء منهجية صار •

 .إلدراج المحتوى عتبارات العالمية القائمة على التنوعلال

توحيد شروط قدر ل، EADمن  محتوى للنسخة النهائيةلتجميع  أداة بإنتاجه كمفتاح قمناالمسرد الذي  استخدام •

 .اإلمكان

 أخالقيا التصميم المتوافق النسخة النهائية من

 يكون كالتالي:  سوف أخالقيا المتوافقتصميم  النسخة النهائية من

تصميم االنحياز  من النهائيةالنسخة الذي مازال قيد النظر، تكون التنسيق المحدد يتم بينما  كتيب. •

 ميزةم أخالقيا

 IEEEمبادرة  صوت عليها أعضاء، فيما  ) لجميع القضايا المستقبلية"الترشيحاتتوصيات" (مقابل "لل"

وفقا  (EADv2 و EADv1 في النسخة النهائية في أقسام وفقا للجان (كما اصداريتم  أن من المحتمل جدا العالمية.

يتناول ين ال في ح في االعلى. اللجنة التنظيمية المذكورةمن قبل  تي يتعين البت فيهاو المبادئ ال للموضوعات

لى الذين يركزون عالسياسات.  وصناع ليتم استخدامها بسهولة من قبل التقنيين الرسمي IEEEان موقف يالب

 األنظمة الذكية. وتصميم الحكم الذاتي

 العالمية IEEEو  المواد التعليمية. •



كاديمي إلى أخالقيا متوافقتصميم  المبادرة في تحويل الكتيبترغب  يكون موجها ل  المواد.تعليمي كامل  مرجع أ

تكنولوجيا الستخدامها في الجامعة، أو ما بعد من يبحث عن التوجه العالمي للإلى األكاديميين والمهندسين، و

 ذات الصلة.جيا أو القضايا التكنولو التخرج، أوغيرها من البيئات التعليمية حيث األخالق في

 دمج ردود الفعل

وتشمل بشكل  .EADv1 مراجعة جميع ردود الفعل التي تلقيناها ل في حين كان لدينا نية لقبول مباشرة أو

 و EADv1 من استقبال ردود األفعال شامل 

EADv2 كثروالتي تضمن مسرد في ال في العملية الشاملة التي أنشأناها  .وع في عملناالعالمي والتنتمثيل لل زيادة أ

 المعجم

مطاف، في نهاية ال ذلك مما أدى . أخالقيا متوافقتصميم  اصدارتوصيات ى تلقينا قدرا كبيرا من ردود الفعل عل 

 هدفنا هو .EADv2 أصدرانا، نفس الوقت  في لدينا مسردال أطلقت المسودة األولى من للسرد والتيلجنة  ألنشاء

من  استنادا إلى ردود الفعل المجمعة لجميع األقسام ،2018بحلول منتصف عام  يتم ثمسرد لدينا بحيالتنقيح 

EAD  التعاريف التي ستنفذها  عالمية منالمجموعة الالتعاريف التي تعكس  )، يمكننا توحيد2و  1(اإلصدارات

 .االصدارفي النسخة النهائية من  جميع اللجان

 

 لمزيد من التمثيل العالمي 

 100 إلن الوهذا منطقي،  " إلى حد ما في ثقافتها.غدبيا" كان EADv1 أن كبيرا من ردود الفعل مشيراتلقينا قدرا 

 األولي

 اصدار منذ أمريكا الشمالية، واالتحاد األوروبي.هم من كبير من EADv1 عدد  األعضاء الذين يعملون فيمن 

EADv1ازيل، والمكسيك، واالتحاد الروسي، وإيران،والبر  أعضاء من الصين، كوريا، اليابان،  ، ومع ذلك، لدينا 

 عضوا 250باإلضافة إلى  األوروبي.اد واالتحمن الواليات المتحدة  تايالند، وإسرائيل جنبا إلى جنب مع أشخاص جدد

كثر من اآلفي   .مجموعات العملمن  ™ IEEE  P7000عالمي في  عضو 400ن المبادرة، وهناك أيضا أ

 .لغات متعددة إلى EADv1 الملخص التنفيذي ل ترجمةاألعضاء لدعم  •

 .إلى اللجنة "إس A/IS "األخالق الكالسيكية في إضافة •

 العالمية األخالقياتتصبح رائدا  تقرير كيف إنشاء •

 . في مناطقهم A/IS حالة األعضاء العالميين حولمن  لدينامن تقرير من أحدث وضع  تكليف •

األقليات ، المرأةاألخالق من قبل  A /IS في وتحديد ودمج العمل الجاري إنشاء لجنة التوعية للمساعدة •

 نحن للتأثير إيجابيا مع عملنا. الطيف الكامل للمجتمع الذي نأمل والمجموعات األخرى التي تمثل والطالب،

 IEEEلمساعدتنا على ضمان أن  IEEEضمن  من القادة  AI4ALL إلعادة تشغيل ، عضاءاألحاليا مع  نعمل

 .وذات صلة قدر اإلمكان بشكل كلي أن يكون ممثال االنحياز أخالقيا منحاز لمبادرة العالمية والنسخة النهائية منا

 تحديث المصطلحات



التكنولوجيات والنظم التي تهدف عن  التحدثأجل  من اصطناعيذكاء  ليست هناك حاجة الستخدام مصطلح

أنظمة : مصطلح لهذا السبب، نستخدم تطبيقات الروبوتات. تمديد الذكاء البشري لدينا أو استخدامها في إلى

أنظمة (التعلم اآللي، و كثير من المجاالت أن تشملالستخدام هذه العبارة  اخترنا عملنا.في سياق  مستقلة وذكية

عتبارات تطبيق أوسع لال  2اإلصدار يضمن تصميم، ال والهندسة، والروبوتات، وما إلى ذلك) في جميع أنحاء ذكية

 .تصميم هذه التكنولوجيات األخالقية في

 كيف تم إعداد المستند

في أعقاب  ، وبناء توافق اآلراء،وعن طريق التعاون ،قة باستخدام برنامج متاح المصدروقد أعدت هذه الوثي

 يسهل التعاونحتى اتصاالت الصناعة  .IEEEجمعية معايير  ، وهو برنامج مناالتصاالت برنامج صناعة عمليات

طة المعايير أنش إمكانياتنولوجيا، مما يساعد على احتضان قضايا التكلصقل تفكيرهم ل المنظمات واألفرادبين 

 .خدماتالمنتجات ولل الجديدة والمعايير ذات الصلة

 

 

 

أخالقيا منحازتصميم في كيفية االستشهاد   

 أخالقيا منحازتصميم  من 2يرجى ذكر اإلصدار 

 :على النحو التالي

 اناإلنس رفاهية : رؤية ألولوياتالتصميمت أخالقيا أنظمة الحكم الذاتي والذكاء. أخالقالعالمية حول  IEEEمبادرة 

 .IEEE ،2017. 2، اإلصدار  ةالذاتيالذكية و أنظمة التحكممع 

 

http://standards. ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_ systems.html.  

 

 

 

 



 تقديرنا

 :IEEEورئيس المبادرة العالمية  لجنتنا التنفيذيةنود أن نشكر 

 موظفو اللجنة التنفيذية

 الرئيس رجا شاتيال،

 نائب الرئيس بوتيرفيلد، -كاي فيرث 

 المدير التنفيذي هافنز،ون ج

 أعضاء اللجنة التنفيذية

وينيغ، ك سفين جايارام،ديغنوم، دانيت غال، فيليب هول، ماالفيكا  د. جريج أدامسون، رونالد سي أركين، فيرجينيا

 فرانشيسكا روسي، آالن وينفيلد ميسر يارون، أجونج مون، مونيك مورو، مادافان، ريتشارد ماال، هاجيتراج 

 رؤساء اللجان

 هالفيرسون المبادئ العامة: آالن وينفيلد ومارك •

 مال بيرتر نظمة الذكية: فرانشيسكا روسي ولأل تضمين القيم في الحكم الذاتي •

 والتصميم: رجاء شاتيال وكورين جن كاث هجيات دليل البحوث األخالقيةمن •

 ريتشارد مااله : مالو بورغون ووالذكاء االصطناعي الخارق االصطناعيالسالمة واألمن للنظم الذكاء  •

 هافينس الفردي: كاترينا داو وج والولوجالبيانات الشخصية  •

 ر أساروالمستقلة: بيتأنظمة األسلحة إعادة تأطير  •

 بوتيرفيلد وراج مادافان-كاي فيرث :االقتصاد / القضايا اإلنسانية •

 بوترفيلد وديريك جينكس -القانون: كاي فيرث  •

 جوانا ج. برايسون أركين و : رونالدالمؤثرةالحوسبة  •

 : جاريد بيلبيA/ISاألخالق الكالسيكية في •

 بوترفيلد وفليب هول -: كاي فيرث السياسات •

 مختلط: مونيك مورو وجاي يوريوال الواقع •

 .: لورا موسيكانسكي وجون سييةالرفاه •

 بترفيلد وديفن ديساي -الصياغة: كاي فيرث  •

 الصناعة: فرجينيا ديغنوم ومالفيكا جايارام •

 ومارك هالفرسون االتصاالت: الني سيتو •

 األردن .M مسرد: سارةال •

 التوعية: دانيت غال •

 

 

 



  



 تقرير

وعي لزيادة ال البحوث واألفكار المساعدةالذين ساهموا بلتقارير والمنظمات واألفراد لنود أن نعرب عن تقديرنا 

 ن(ولكن ليس على سبيل الحصر، وبدون ترتيب معي بما في ذلك في عالم ذكي ومستقل حول القضايا األخالقية

 منظمة العفو الدولية -أسيلومار معهد المستقبل للحياة

  AI.2017منظمة العفو الدولية  تقرير ، مبادئ

  ، راثيناو إنستيتوتتقرير حقوق االنسان في عصر الروبوت ل 

  ، اليونسكو الروبوتات منأخالق   تقرير كوميست في

 ، لجنة قواعد القانون المدني بشأن الروبوتات إلىاألوروبي توصيات البرلمان 

 االقتصاد األوروبي  مجتمع وتقرير االستهالك، التوظيفالسوق، اإلنتاج،   االصطناعي على الذكاء عواقب

 Catelijne :(المقرر واللجنة االجتماعية

 مولر)

  ،  OECDتقرير 

 التحول من أجل النمو عمل : التحول الرقمي

 ، الشفافية والمساءلة على خوارزمية USACMبيان  ،

 ،(البريطانية(معهد المعايير  التصميم األخالقي وتطبيق الروبوتات دليل إلى 

 Éthique ، منظمة العفو الدولية -قواعد اليابان األساسية للبحث 

  )، ROBOTIQUE بحوثال  لدي 

Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union (Charter of the Digital 

Fundamental Rights of the European Union), Telecommunications Research Laboratory, 

“AI Network Kent kai  

Kaigi H kokusho 2016: AI Network no Eiky to Risk — Chiren Shakai (WINS) no Jitsugen 

ni Muketa Kadai” (AIネットワーク化検討会議 報 告書2016 公表-「AIネットワーク
化の影響とリ スク -智連社会(WINS(ウインズ))の実現に向 けた課題-  

من قضايا شبكات الذكاء  ): اآلثار والمخاطر2016بین تقریر المؤسسات الصناعیة ( المعني بالشبكاتالمؤتمر  

، الحكمة االصطناعى من أجل تحقيق  

WINS مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات وزارة الداخلية واالتصاالت، اليابانية  

 ،  مبادئ سياسة منظمة العفو الدولية

 intelللذكاء االصطناعي  سياسة العامةفرصة ال - الذكاء االصطناعي

.IEEE ةاألوروبي  موقف مبادرة السياسة العامة بيان 



 أن تأخذ دورا قياديا في تحديد المدى الطويل الذكاء االصطناعي: دعوة صناع السياسة

 على IEEE-USA، بيان موقف  استراتيجية منظمة العفو الدولية

 العالمية IEEEمبادرة  أولوية ، التنظيم بحوث الذكاء االصطناعي، التنمية و

 االصطناعي الذكاء اإلنسان في عصر يةرفاه

 

 المنظمات

 األخالقيات عملهم التكويني حول االصطناعي بالذكاء النهوض جمعية

كة  ، معهد مستقبل الحياة  ، لصالح الناس والمجتمع بالذكاء االصطناعيالشرا

 ، والمجتمع االصطناعيالذكاء  ، لروبوتات المسؤولةا مؤسسة

  ، االلية االستخبارات معهد بحوث 

 الدولي مركز أخالقيات المعلومات

  ، خالقيات المعلوماتأ لتميز المركز األفريقي ،

4TU مركز األخالقيات والتكنولوجيا ، 

  ، دراسة المخاطر الموجودة مركز 

 ، مستقبل االستخباراتل ليفيرهولم مركز

  ، اإلنسانيةمستقبل معهد  

 ، للذكاء االصطناعي والجمعية اليابانية

  ، ةيالت الحوسباآل جمعية  

 ، الدعوة المستقبلية

ACM بالذكاء االصطناعي خاصالهتمام اال مجموعة ، 

 منتدى االقتصادي العالميعالمي بالمستقبل ال

 ، مجلس الذكاء االصطناعي والروبوتات

  ، آسيا الرقمي مركز

  ،الذكاء االصطناعيمبادرة منظمة 

  ،الروبوتات المفتوحمعهد 

 ، ومركز الداالي الما ألخالق والقيم التحويلية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 -IEEE و ، مبادرة األخالقيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ميديا الب

 مجلس العالقات الحكومية األمريكية االصطناعي

  ، لجنة االستخبارات

 روبوتاتلل IEEEو 

  ، الروبوت أخالقيات ولجنة أتمتة جمعية



 روبوتات واألتمتةلل IEEE مجتمعو

  ، التكنولوجياوs ةحول اآلثار االجتماعي IEEEمجتمع  ،

 ،الكمبيوتر IEEEمجتمع 

  ،IEEEالذكاء الحسابي  مجتمع

 نظم،لل IEEEو 

 و ،االنسان والرقميات جمعية 

.IEEE 

 التكافليةمبادرة النظم الذاتية 

 

 داألفرا

مدير جمعية  كونستانتينوس كاراشاليوس، رالدكتو العالمية IEEالمستمر لمبادرة  والدعم القيادةأن نشكر  نود

المستشار العام ورئيس  IEEEالش، .ونود أن نشكر خصوصا ايلين .IEEE عضو مجلس إدارة و IEEE معايير

يز لترك القناعة أن هناك حاجة ملحة لهذه الوثيقة بأكملها، معمراجعة وافية  ي استثمرت وقتها فيالت االمتثال

شكر خاص للدكتور بيتر ..ذكيةالأنظمة الحكم الذاتي و االعتبارات األخالقية في تطوير المجتمع الدولي على إبراز

 IEEE وفريق شكرا لدينا األعضاء..EADv2 مساهمات في نظرة عامة علىلل  بروكس

مجموعات العمل، جنبا إلى  ™ IEEE P7000العاملين في اللجان لدينا و راء المتطوعينهذا العمل يرجع إلى الخب

 إلهام المبادئ تفانيكم نحو تحديد وتصميم و شكرا لك على الموظفين الذين يدعمون جهودنا. IEEE جنب مع

بذلك و تبطة بهاوالتقنيات المر  أن األنظمة الذكية والمستقلةمن شأنها أن تضمن التي  األخالقية والمعايير

 .بشكل إيجابي االنسانية تستفيد

 

 

 

 

ولكنها تمثل اآلراء المستنيرة من أعضاء اللجنة التي تقدم  IEEEتنويه: هذه الوثيقة ال تمثل موقف أو آراء 
. هذه الترجمة متوفرة لسهولة التقديم. إصدار اللغة اإلنجليزية من A/ISرؤى مصممة لتوجيه الخبراء بشأن 

هذه الوثيقة هو النسخة األصلية والرسمية منها. في حالة وجود أي تعارض بين النسخة اإلنجليزية والنسخة 
) هي النسخة وضعت باللغة اإلنجليزية والمتاحة هناالمترجمة ، فإن النسخة األصلية من هذه الوثيقة (

 األصلية.
 

 

 


