
عالن   إلرابط   إ 

 :إذلاكء الاصطناعي وإملوإطنة إلرمقية 

 ذاكء إصطناعي حيرتم حقوق إل نسان من أ جل  

 

يف إلندوة إدلولية حول إذلاكء الاصطناعي وحقوق    وإملشاراكتإملشاركون    ،وإدلوليون  وإخلبريإت إلوطنيونإخلربإء    حنن،

  عن  نعرب  ابملبادرة،  ترحيبنا  ، مع2021دجنرب    3يف اترخي    ابلرابط،إجمللس إلوطين حلقوق إل نسان    نظمهاإل نسان، إليت  

 :         إلزتإمنا

 بتوصيات إلتقارير إلس نوية للمجلس إلوطين حلقوق إل نسان: −

 

، مع مرإعاة إلتغيريإت يف هذإ إجلهات إملعنيةفتح نقاش عام حول حرية إلرأ ي، إلتعبري وإلصحافة، مبشاركة مجيع    ▪

، لتكريس ممارسة هذه إحلرية دون إنهتاك ل س امي يف إلفضاء إلرمقي وخاصة منصات إلش باكت الاجامتعيةإجملال،  

 )2019إلتقرير إلس نوي لس نة » (إل فرإدخصوصية 

نقاش ▪ حول    فتح  الاصطناعي  عام  وإذلاكء  إلتكنولوجيا  جمال  يف  إل نسان  حقوق  مرإعاة  حامية  رضورة  ]و[   ...

حقوق   تطبيقات   إل نسان،حامية  تصممي  يف  وإل من  إلشخصية  إلبياانت  وحامية  إخلصوصية  يف  إحلق  ذكل  يف  مبا 

 )2020إلس نوي لس نة إلتقرير  (  إلتصممي   عرب   حقوق إل نسان   –وخوإرزميات إذلاكء الاصطناعي 

 

 ابملشاورإت إلوإسعة وإلشامةل إليت أ جرإها إجمللس إلوطين حلقوق إل نسان مع إجلهات إملعنية يف إملغرب: قد علمنا −

 

ىل   ▪ إ  )أ بريل  رمقية  منصة  نشاء  إخلربإء    «،إلرمقية   »إلتعبريإت(  2020  دجنربإ  من  مساهامت  تلقت  ومن  إليت 

 إلرمقي؛حول ممارسة إحلرايت يف إلفضاء  إملغاربةوإملوإطنات  إملوإطنني

)  ورشاتتنظمي   ▪ لتبادل  2020يناير    ،2019دجنربمعل  وإلنقاابت   إلرأ ي(  وإلنارشين  إلصحفيني  مع 

 إلرمقي؛وإمجلعيات وإملدإفعني عن حقوق إل نسان حول حامية مجيع حقوق إل نسان يف إلفضاء 

إلو  ▪ للمجلس  إلعلمية  إجملةل  من  خاص  عدد  صدإر  )إ  إل نسان  حلقوق  إل نسان Arribatطين  حقوق  حول   )

 الاصطناعي؛وإذلاكء 

تدإوليةعقد   ▪ )أ بريل    ورشة  ومرإكز  2021وطنية  إملهنية  وإمجلعيات  وإل اكدمييني  إلتكنولوجيا  رشاكت  مع   )

 .إلبحوث حول حامية حقوق إل نسان يف بيئة إذلاكء الاصطناعي

 



طارإتإملبادرإت إدلولية وإلوطنية بشأ ن    مع إل خذ بعني الاعتبار − حامية حقوق إلقامئة عىل  ذلاكء الاصطناعي  إتنظمي    إ 

ذ ،إدلوليةإملقدمة يف إلندوة و  إل نسان،  ب:  علام حنيط وإ 

 

الاصطناعي ▪ إذلاكء  بأ خالقيات  إملتعلقة  إلعلمية    للجنة  إلتوصيات  إملعرفة  ل خالقيات  وإلتكنولوجيا إلعاملية 

 ؛)1TCOMESلليونسكو 

 ؛)2IEEE همنديس إلكهرابء وإل لكرتونيات وإذلكية( معهدإملبادرة إلعاملية ل خالقيات إل نظمة إملس تقةل  ▪

إل ورويب   ▪ للمجلس  إذلاكء  إلتوصيات  أ نظمة  تقنني  إللجنةحنو  لذلاكء   الاصطناعي(  إخملصصة 

 ؛ (3ICAHAالاصطناعي

 إل سرتإلية حلقوق إل نسان؛، إللجنة 4حقوق إل نسان وإلتكنولوجيا، إلتقرير إلهنايئ ▪

إجلامع إمل  ▪ و يبادرإت  إبن  )  ةإل اكدميي  إل حباثة  جامعة  إملغرب؛  بنجرير،  إلبوليتكنيك  إلسادس  محمد  جامعة 

وإلتقينط  إلعلمي  للبحث  إلوطين  إملركز  إملغرب؛  إلقنيطرة،  جورج   إملغرب؛  ،إلرابط  ،فيل،  جامعة 

إملتحدة  طوإش ن إلولايت  وإش نطن،  جنيف،    إل مريكية؛ن،  جنيف،  يف  إدلولية  جامعة   سويرسإ؛إجلامعة 

إملتحدة   إلولايت  اكمربيدج،  أ اباب،    إل مريكية؛هارفارد،  أ ديس  أ اباب،  أ ديس  ثيوبيا؛جامعة  جامعة    إ 

 لعامة، بوخارست،إجلامعة إلوطنية لدلرإسات إلس ياس ية وإل دإرة إ ؛أ سرتإليا، س يدين، إلتكنولوجيا س يدين

 (.رومانيا

 نويص إجمللس إلوطين حلقوق إل نسان مبا ييل: 

 حامية حقوق إل نسان يف بيئة إذلاكء الاصطناعي؛  من أ جل جمهودإتهموإصةل  −

إقرتإح مبادئ توجهيية تنظم تطوير إذلاكء الاصطناعي   ،إجلهات إملعنيةإملشاورإت إلوطنية إلوإسعة مع    نطاق  توس يع  −

 حقوق إل نسان؛  إحرتإم أ جل من

لهيا  −  إل قلميي وإدلويل. إلصعيدين عىل وإلرشاكء إلعام  إلرأ ي مع مشاركة إلنتاجئ وإلتوصيات إليت توصل إ 

ذو    لعرض نتاجئ معهل، مبوجب 2022ب يف يوليو ابلزتإم إجمللس إلوطين حلقوق إل نسان بتنظمي ندوة دولية يف إملغر  نرحب إ 

إلوثيقة   إرتأ ينا    ومببادرةهذه  فقد  إل نسان،  حلقوق  إلوطين  إجمللس  تنفيذ   تكوينمن  يف  هل  إملشورة  لتقدمي  علمية  جلنة 

 إلتوصيات إملذكورة أ عاله.

 

 

 
1https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/comest 
2https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html 
3https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai 
4https://humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/publications/human-rights-and-technology-final-
report-2021 
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 إلعلمية: أ عضاء إللجنة  

 : ةإلرئيس

 إلس يدة أ منة بوعياش، رئيسة إجمللس إلوطين حلقوق إل نسان •

 

 إل عضاء:

فريبيك   • بول  )  –بيرت  وإلتكنولوجيا  إلعلوم  ل خالقيات  إلعاملية  إليونسكو  جلنة  يف    (،COMESTرئيس  أ س تاذ 

 هولندإ  تفينيت،جامعة 

، عضو إجمللس  IEEEإملدير إلتنفيذي للمبادرة إلعاملية ل خالقيات إل نظمة إذلإتية وإذلكية    –جون س. هافيزن   •

 إدلويل للمس تقبل حلقوق إل نسان وإلتكنولوجيا للمنتدى الاقتصادي إلعاملي، إلولايت إملتحدة إل مريكية

  رئيس جامعة إبن طفيل ابلقنيطرة –عز إدلين إمليدإوي  •

لزيإبي • جيبونز  إ  د.  إملس تدإمة،    –ث  إلتمنية  جلنة  إملتوإفق  IEEEرئيسة  ومديرة   أ خالقيًا،إلتصممي  إل قدم  إلزميةل 

 إلولايت إملتحدة إل مريكية هارفارد،برانمج شهادة حامية إلطفل يف جامعة 

 مديرة إملركز إلوطين للبحث إلعلمي وإلتقين، أ س تاذة، إملغرب –مجيةل إلعلمي  •

 إملدير إلعام لواكةل إلتمنية إلرمقية – إمللياين  س يدي محمد الادريس  •

 أ س تاذة يف جامعة جورج وإش نطن ابلولايت إملتحدة إل مريكية  –ليلـى حنفي  •

ثيوبيا  –وركينه كيلبيسا  •  أ س تاذ إلفلسفة، قسم إلفلسفة، جامعة أ ديس أ اباب، إ 

 إخلاصة إملغربية لمنوذج إلتمنية، سويرسإ مؤلفة، عضوة إللجنة  أ س تاذة ابجلامعة إدلولية جبنيف، –نرجس هالل  •

ميانويل   • رشيك مؤسس ومدير يف إملعهد إلعاملي ل خالقيات إذلاكء الاصطناعي، إلفيلسوف وإل خاليق،   –ويف  كإ 

 فرنسا

سانتو   • دوإرد  إلصناعة    –إ  ابللجنة    -أ س تاذ  سابق  مفوض  س يدين،  إلتكنولوجيا  جامعة  يف  إملسؤوةل  إلتكنولوجيا 

 أ سرتإليا إل نسان،إل سرتإلية حلقوق 

ابرغاوإنو   • إلس ياس ية  –أ لينا  لدلرإسات  إلوطنية  إجلامعة  إلعامة،  وإلعالقات  إلتصالت  لكية  ومعيدة  أ س تاذة 

 وإل دإرة إلعامة، رومانيا 

 إملغرب، وإلطاقات إملتجددة انئب رئيس إلفدرإلية إلوطنية للكهرابء وإل لكرتونيات –  يونس علمي   •

 رئيس إملنظمة غري إحلكومية إمليثاق إلرمقي، إملغرب –محمد إدلويب  •

 رئيس جامعة محمد إخلامس، إملغرب –محمد غايش •

 رئيس جامعة عبد إملاكل إلسعدي، إملغرب  – بوش ىت إملومين •

 

 

 


