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ملخص

ــاة املختلــف.  ــر مــن جوانــب احلي ــذكاء االصطناعــي" عــى كث ــات ال ــر "خوارزمي ــا تأث ــات معلوًم  ب
ولكفاءهتــا ونجاعتهــا؛ فقــد أصبحــت تلــك اخلوارزميــات تصــدر القــرارات، وتنفــذ اإلجــراءات نيابــة عــن 
األفــراد يف جمــال العدالــة اجلنائيــة. وعــى الرغــم مــن هــذه املكاســب؛ فهنــاك خمــاوف بشــأن املكننــة الرسيعة 
لقطــاع العدالــة عامــة، والقضــاء خاصــة. لذلــك، فإننــا ارتأينــا تنــاول املوضــوع بالتحليــل واملناقشــة مــن 
عــدة زوايــا؛ للوقــوف عــى أثــر اخلوارزميــات يف نظــام العدالــة اجلنائيــة. وقــد خصصنــا املبحــث األول مــن 
الدراســة لعــرض ماهيــة "خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي"، وأمهيتهــا يف العدالــة اجلنائيــة. أمــا املبحــث 
ــًرا  ــة، وأخ ــل املحاكم ــا قب ــي" م ــذكاء االصطناع ــات ال ــف "خوارزمي ــث توظي ــه بالبح ــا في ــاين، فتناولن الث
ــدة  ــة لع ــت الدراس ــد خلص ــة، وق ــة املحاكم ــات يف مرحل ــتخدام اخلوارزمي ــث اس ــث الثال ــنا يف املبح ناقش

نتائــج وتوصيــات.

ــة، القناعــة  ــة، حماكمــة عادل ــات، الــذكاء االصطناعــي، الرشطــة التنبؤي ــة: خوارزمي الكلــات املفتاحي
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Abstract

The impact of artificial intelligence algorithms is widely felt on many different aspects of 
life, and because of the efficiency and speed of such algorithms, decisions can be taken as 
well as their implementation on behalf of humans in the field of criminal justice. Despite 
the progress that has been made, there are still great concerns on the issue of rapid 
mechanization of the justice sector in general, and the judiciary in particular. Therefore, 
discussion and analysis of the impact of such algorithms on the justice system in this paper 
is of high importance. Such discussions will be carried out through three chapters; while 
chapter one reviews the concept of algorithms and their importance in criminal justice, 
chapters two and three are devoted to discuss the use of artificial intelligence algorithms in 
pre-trail and during trail stages respectively. This work, however, ended with a conclusion 
that contained the main results of the research and recommendations. 
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المقدمة 

شتى  يف  التنبؤية  التحاليل  خوارزميات  عى  القائم  االصطناعي  الذكاء  عرفه  الذي  املتسارع  التطور  بفضل 
جماالت احلياة1، واحلواسيب القادرة عى معاجلة وحتليل كميات كبرة من املعلومات والبيانات )Big data( ومنها 
البيانات القانونية، أضحت العدالة اخلوارزمية واقًعا يف العديد من األنظمة2، ومن ثم، بدأ توظيف اخلوارزميات 
يف إصدار القرارات لتسهيل عمل منتسبي قطاع العدالة "مأموري الضبط القضائي، النيابة العامة، القضاة...إلخ"، 
وترتيًبا عى ذلك، وضع املرشع اجلنائي بعض القيود القانونية من أجل محاية البيانات الشخصية ألفراد املجتمع؛ 
ومن بني املجاالت التي تأثرت بالتحوالت املصاحبة إلرهاصات الثورة الرابعة، نجد مرفق العدالة باعتباره مرفًقا 
الثورة  ا وحساًسا، طاملا واجه حتديات متعددة مرتبطة باستقاهلا، والرفع من كفاءهتا ونجاعتها، وحتديات  حيويًّ
التحديات،  بعض  التغلب عى  وتم  القضائية،  اإلدارة  الرقمية يف ترصيف عمل  التكنولوجيا  واستغال  الرقمية 
والبعض اآلخر ال يزال يعد عائًقا أمامها. وقد برزت حتديات جديدة تؤثر عى عمل كل من القايض ومساعدي 
القضاء ومأموري الضبط القضائي، خاصة مع تزايد استعامل اإلنرتنت ونزع الصفة املادية عن اإلجراءات اجلنائية 
عرب البيانات املفتوحة لقرارات املحاكم، إىل جانب تطوير "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يف املؤسسات العدلية.

البيانات  باستثامر  كبر  بشكل  ترتبط  العدالة  جمال  يف  اخلوارزميات  أن  إىل  اإلشارة،  تنبغي  الشأن  هذا  ويف 
التنبؤية"، واعتامدها  "العدالة  القضائية الضخمة، واستغال معطياهتا يف الدراسة والتحليل بواسطة خوارزميات 
برجميات خاصة ستؤثر حتاًم عى طريقة صنع القرارات واألحكام القضائية؛ إذ أصبحت العديد من الدول تعتمد 
األحكام  إصدار  املثال،  العدالة، عى سبيل  بمرفق  اخلاصة  خدماهتا  بعض من  تقديم  اخلوارزميات يف  تقنية  عى 
القضائية عى أساس السوابق القضائية للمتهمني، وحتديد رضورة وضع مشتبه به باحلبس االحتياطي من عدمه؛ 

انطاًقا من حتليل البيانات املتعلقة به باستعامل اخلوارزميات...إلخ.

أمهية الدراسة:

سلطت الدراسة الضوء عى موضوع معارص يشكل حتدًيا مهامًّ يف جمال الدراسات القانونية، لذلك بات من 
األمهية بمكان الوصول الواعي لـ"خوارزميات الذكاء االصطناعي" ملا هلا من أمهية، خاصة العملية والتطبيقية منها 
لبلوغ قبول أفضل للمواقف جتاه اخلوارزميات وحاالت التعامل معها، وال سيام بسبب هالة املوضوعية والتنزه 
عن اخلطأ التي تضفيها ثقافة اليوم عى اخلوارزميات، لذلك بات من األمهية بمكان التعرف عى الدور الذي تتنبأه 
خوارزميات الذكاء االصطناعي يف نظام العدالة اجلنائية ومدى تبنيها من لدن اجلهات ذات االختصاص القضائي، 
وتربز أمهية هذه الدراسة أيًضا: من خال تبيان بعض أوجه القصور يف اختاذ القرار اخلوارزمي، وحتديد املواضيع 
الرئيسة التي تدور يف فلك مشكلة األخطاء والتحيزات اخلوارزمية مثل تغذية البيانات والتأثر املتباين اخلوارزمي، 

1 Amodei, Dario at al. "Concrete Problems in AI Safety", Ithaca, N.Y., Cornell, University Library, 2016. As of February 2, 
2017, https://arxiv.org/abs/1606.06565

فؤاد بنصغر، "العدالة اخلوارزمية يف القانون املغريب"، جملة مغرب القانون، 2018،  2
https://www.maroclaw.com (last visited 12/6/2020(.
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ولتناول بعض املقاربات ملواجهة هذه اإلشكاليات، وتعد هذه الدراسة القارصة عى قدر كبر من األمهية لصناع 
القرار واملختصني الذين يسعون إىل اكتساب فهم أفضل لكيفية تأثر نرش "خوارزميات الذكاء االصطناعي" عى 
الطبيعة اخلاصة لنظام  العدالة اجلنائية، وبالنظر إىل  التأثر عى مؤسسات  أصحاب الشأن لدهيم، وهذا من شأنه 
اخلوارزميات وتصميمها الرقمي متيزت بالغموض والتعقيد التنبؤي مما جيعل من الصعوبة بمكان تقييم احلكم عى 
ادائها، وتقدير خماطرها كام يمكن لغموضها أن حيجب تسبيب القرارات واألحكام املؤمتتة، لذا تعد هذه الدراسة 
مدخًا للمختصني بام تتناوله من أهم العنارص اجلوهرية ملفهوم "خوارزميات الذكاء االصطناعي" والذي يقوم عى 

الربط بني جانب قانوين وجانب تقني علمي.

إشكالية الدراسة:

التي تتميز هبا، فإن اإلشكالية املحورية  الذكاء االصطناعي، والطبيعة اخلاصة  بالنظر إىل أمهية خوارزميات 
التي تطرحها الدراسة تتمثل يف اآليت: إىل أي حد تؤثر "خوارزميات الذكاء االصطناعي" عى نظام العدالة اجلنائية؟ 

وينبثق عن إشكالية املوضوع مجلة من التساؤالت يمكننا بلورهتا يف التايل:
ما هي "خوارزميات الذكاء االصطناعي"، وما أمهيتها يف العدالة اجلنائية؟	 
هل تتفوق "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يف التنبؤ بشأن ارتكاب اجلرائم؟ 	 
مراحل 	  من  ما،  مرحلة  يف  اخلوارزميات  استخدام  عند  الواجبة  القانونية  اإلجراءات  املتهم  حيرم  هل 

اإلجراءات اجلنائية؟
كيفية استغال تطبيقات الذكاء االصطناعي من طرف القايض إلصدار األحكام القضائية وترصيف عمل 	 

املحاكم؟
هل يمكن ل "خوارزميات الذكاء االصطناعي" أن تكون معقولة يف قراراهتا؟ أو ال يمكن أن تكون أكثر 	 

من جمرد منطق جمرد؟
منهجية الدراسة:

اإلجراءات  مراحل  يف  لدورها  الدراسة  قيد  الظاهرة  مع  للتعامل  الوصفي  التحليي  املنهج  دراستنا  يف  نتبع 
اجلنائية، ومناقشة ما إذا كان من املناسب قانونًيا وأخاقًيا االعتامد عى "خوارزميات الذكاء االصطناعي" عندما 

تكون أكثر أماًنا ومصداقية يف اختاذ القرارات املؤمتتة.

خطة الدراسة:

تبًعا ملا سلف، وبالرغم من الصعوبات الناجتة أساًسا عن قلة املراجع وخاصة العربية منها التي ناقشت موضوع 
الدراسة من خمتلف اجلوانب االجتامعية والقانونية، ويف ظل غياب التنظيم الترشيعي وندرة االجتهادات القضائية 
التي تناولت موضوع الدراسة، فإننا ارتأينا مناقشة املوضوع من عدة زوايا للوقوف عى أثر اخلوارزميات يف نظام 
العدالة اجلنائية، وهو أمر يستلزم حتليل ومناقشة املوضوع وفًقا للمخطط التايل: خصصنا املبحث األول: لعرض 
ماهية "خوارزميات الذكاء االصطناعي" وأمهيتها يف العدالة اجلنائية. أما املبحث الثاين: فقد خصصناه للبحث يف 
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توظيف "خوارزميات الذكاء االصطناعي" ما قبل املحاكمة، ونتناول يف املبحث الثالث: استخدام اخلوارزميات يف 
مرحلة املحاكمة.

المبحث األول: ماهية "خوارزميات الذكاء االصطناعي" وأهميتها في العدالة الجنائية

من املفيد أن نبحث بشكل دقيق يف ماهية اخلوارزميات؛ حيث تنتمي "خوارزميات الذكاء االصطناعي" إىل 
اجليل اجلديد من أجيال احلاسب اآليل، ولتوضيح ماهية العدالة اخلوارزمية وأمهيتها يف العدالة اجلنائية، قمنا بتقسيم 
ثاين: نخصصه  الذكاء االصطناعي" وأمهيتها، ومطلب  "خوارزميات  فيه مفهوم  نتناول  أول:  املبحث إىل مطلب 
الذكاء  "خوارزميات  تطبيق  عى  الضوء  نسلط  ثالث:  مطلب  ويف  اخلوارزمية،  للعدالة  القانونية  احلدود  لدراسة 

االصطناعي" يف العدالة اجلنائية.

المطلب األول: مفهوم "خوارزميات الذكاء االصطناعي" وأهميتها

ينقسم هذا املطلب إىل فرعني: نتطرق يف األول منهام إىل تعريف "خوارزميات الذكاء االصطناعي"، ونخصص 
الفرع الثاين، لتناول أمهية تبني "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يف العدالة اجلنائية.

الفرع األول: تعريف "خوارزميات الذكاء االصطناعي" 

أوًل: تعريف اخلوارزمية: تعرف بأهنا "عملية أو جمموعة من العمليات التي جيب اتباعها يف حل املشكات، 
واملنطقية  الرياضية  اخلطوات  من  "جمموعة  بأهنا:  تعرف  وأيًضا  منطقية"،  خطوات  يف  تتابع  منظمة،  عملية  فهي 

واملتسلسلة الازمة حلل مشكلة ما"3.

وبالتايل، فهي عملية أو جمموعة من القواعد التي جيب اتباعها يف حل املشكات، إهنا عملية منظمة، تتابع يف 
خطوات منطقية، هذا هو جوهر العمليات املربجمة يف أجهزة احلاسب اآليل، يؤدون وظائف يف تسلسل منطقي، 
وتعد أجهزة احلاسب اآليل حتويلية يف العديد من املجاالت ألهنا قادرة ميكانيكًيا عى أداء هذه الوظائف برسعة 
كبرة فيام يتعلق بكميات ضخمة من البيانات4، بام يتجاوز بكثر ما هو عمي أو حتى ممكن للبرش، فخوارزميات 
العدالة اجلنائية - تسمى أحياًنا "تقييم املخاطر"، فهي أدوات مثرة للجدل هتدف إىل التنبؤ بالسلوك املستقبي من 

قبل املتهمني واملحكوم عليهم.

ثانًيا: تعريف خوارزميات العدالة التنبؤية: هي عبارة عن "خوارزميات ذكاء صناعي تقوم بتحليل البيانات 
تنبؤاهتا  يف  اخلوارزميات  هذه  وتعتمد  املهمة،  البيانات  وتصنيفات  فئات  دقيق  بشكل  تصف  نامذج  وتستخلص 
البحث يف  قادرة عى  "برجمية حسابية  بأهنا:  بالتنبؤ"5، وهناك من عرفها  للقيام  يتم استخدامها  بيانات سابقة  عى 

3 Delacroix S, ‘Computer Systems Fit for the Legal Profession?’ (2018) Legal Ethics, doi:10.1080/1460728x.2018.1551702, 

www.lawsociety.org.uk.

عبر أسعد، الذكاء الصناعي، ط 1، دار البداية نارشون وموزعون، عامن، األردن، 2017، ص 43.  4
5 Amankwaa AO and McCartney C, ‘The UK National DNA Database: Implementation of the Protection of Freedoms Act 2012’ 

(2018) 284 Forensic Science International 117. www.lawsociety.org.uk.
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جمموع األحكام والقرارات القضائية السابقة من أجل استخراج ملف من امللفات القضائية أو نص من نصوص 
القواعد اإلجرائية.. الخ"6، متثلت بقدرة هذه األخرة عى مساعدة املؤسسة القضائية يف الوصول لعدالة قانونية 

أكثر موثوقية، معيدًة بذلك التأكيد عى الرتابط القائم بني القانون والرياضيات، وبأن العدالة هلا جانبها اإلنساين.

الركائز  وأحد  اآليل  احلاسب  فروع علوم  أحد  االصطناعي  الذكاء  يعترب  الصطناعي:  الذكاء  تعريف  ثالًثا: 
الذكاء االصطناعي -  التكنولوجيا يف العرص احلايل7، ويمكن تعريف مصطلح  إليها صناعة  التي تستند  الرئيسة 
حتاكيها  معينة  مهام  أداء  عى  اآليل  احلاسب  وأجهزة  الرقمية  اآلالت  قدرة  بأنه   -  "AI" باختصار  إليه  يشار  الذي 
أو غرها من  السابقة  التجارب  التعلم من  أو  التفكر  القدرة عى  تقوم هبا كائنات ذكية، مثل  التي  ومتاثلها تلك 
العمليات التي تتطلب عمليات عقلية8، والذكاء االصطناعي هيدف إىل الوصول إىل األنظمة التي تتمتع بالذكاء 
وتترصف بالطريقة التي يترصف هبا البرش فيام يتعلق بالتعلم وعدم الفهم، بحيث توفر هذه األنظمة ملستخدميها 

خدمات خمتلفة مثل التعليم واإلرشاد والتفاعل.

وهيدف علم الذكاء االصطناعي إىل: "فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل بـرامـج لـلـحـاسـب اآليل 
قادرة عى حماكاة السلوك اإلنساين املتسم بالذكاء"9، وتعنـي قـدرة الربجمة عـلـى: "حـل مسألة ما أو اختاذ قرار يف 
موقف ما بـنـاء عـلـى وصـف لـهـذا املوقـف، أو أن الـبـرنــامــج نــفــســه يــجــد الطـريـقـة التي يـجـب 
أن تـتـبـع حلـل املسألة أو للتوصل إىل القرار بالرجوع إىل العديد من العمليات االستداللية املتنوعة التي غذي هبا 

الربنامج"10.

الفرع الثاني: أهمية تبني "خوارزميات الذكاء االصطناعي" في العدالة الجنائية

فيام يتعلق بأمهية "خوارزميات الذكاء االصطناعي" فهي أكرب من أن حتىص يف نقاط معينة، كوهنا رسيعة التطور، 
فأمهيتها تشمل العديد من اجلوانب، وهلا دور مهم يف الكثر من امليادين القانونية، كاالستشارات القانونية واملهنية 
واعتامدها يف مساعدة القضاة عى إصدار األحكام القضائية...الخ، ومن أهم املربرات لتبني "خوارزميات الذكاء 

االصطناعي" يف نظام العدالة اجلنائية:

أوًل: ترسيع ضبط مرتكبي بعض اجلرائم وحمارصهتم تقنًيا وبرشًيا باالعتامد عى املنظومات املعلوماتية املتطورة، 

بنصغر، مرجع سابق، ص 1.  6
داديار سليامن، اإلطار القانوين للتقايض املدين عرب اإلنرتنت، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 2015، ص 62.  7

8 See William J. Rapaport, "What is a Computer? A Survey", Mind & Machines, 2018, https://link.springer.com/arti-

cle/10.1007/s11023-018-9465-6?shared-article-renderer.

ويعرف الذكاء بأنه: القدرة عى التحليل، والتخطيط، وحل املشاكل، ورسعة املحاكات العقلية، كام يشمل القدرة عى التفكر املجرد، ومجع   9
وتنسيق األفكار، والتقاط اللغات، ورسعة التعلم، ويتضمن أيًضا، حسب بعض العلامء، القدرة عى اإلحساس وإبداء املشاعر، وفهم مشاعر 

اآلخرين.
See Howard Gardner, The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, 2011, p.4  https://books.google.com.om/

books?

آالن بونيه، ترمجة عي صربي فرغي، الذكاء االصطناعي - واقعه ومستقبله، عامل املعرفة، 1993، ص 11.  10
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سواًء يف إجراءات االستامع للمشتكي أو يف طريقة تتبع املشتبه فيه أو املشتكى ضده وإحالته عى النيابة العامة 
املختصة، وصارت اخلوارزميات تقنية مهمة يف كشف اجلرائم ومثاهلا جرائم االحتيال11، باستخدام كميات 
من البيانات لتدريب خوارزميات كشف االحتيال باستمرار للتنبؤ باألنامط الشاذة والتعرف عليها وتستخدم 
خوارزميات  هي  شيوًعا  اخلوارزميات  هذه  وأكثر  اجلنائية،  العدالة  نظام  مراحل  مجيع  يف  واسع  نطاق  عى 

"تقييم املخاطر قبل املحاكمة" املستخدمة يف أغلب الواليات األمريكية.

وكذلك تستخدم اخلوارزميات يف األمتتة يف السجون؛ حيث يتم استخدام أدوات جديدة بطرق خمتلفة 
يف مرحلة ما بعد اإلدانة يف السجون ألمتتة األمن12، وكذلك اجلانب التأهيي للمحكوم عليهم؛ وتطبيًقا لذلك 
يضم سجن بعًضا من املجرمني اخلطرين يف الصني ويف فنلندا؛ حيث يقوم بتثبيت شبكة ذكاء اصطناعي قادرة 
عى التعرف عى كل سجني وتتبعه عى مدار الساعة وتنبيه احلراس إذا أبدى أي خطورة إجرامية13، وتزود 
السجناء أيًضا باملهارات اجلديدة املتعلقة بالوظيفة التي يمكن أن تساعدهم عى إعادة دخول املجتمع بنجاح 
أيًضا  إنجلرتا وويلز14؛ حيث تستخدم هذه اخلوارزميات  أيًضا يف سجون  بعد قضاء مدة عقوبتهم وتطبق 
التدخات يف  ولرصد  العاج،  تغيرها من خال  يمكن  التي  للجناة  اإلجرامية  االحتياجات  من  للتحقق 

إجراءات إصدار األحكام.

ثانًيا: مسامهة تقنية اخلوارزميات يف احلفاظ عى اخلربات اإلنسانية بنقلها لآلالت الذكية؛ وإمكانية استخدام اللغة 
البرشية يف التعامل مع اآلالت، ومسامهة اخلوارزميات يف املراحل اإلجرائية التي يصنع فيها القرار، كون هذه 
الربجميات متتاز باملوضوعية واالستقالية؛ وجتنبنا العديد من املخاطر والضغوط النفسية والعصبية15، وذلك 
عرب استخدام هذه الربجميات للقيام باألعامل اخلطرة واملشاركة يف عمليات اإلنقاذ أثناء الكوارث، وكذلك، 
سيكون هلا دور فعال يف: "القطاعات التي حتتوي أعامل عديدة تتميز بالتعقيد، والتي حتتاج إىل تركيز ذهني 

وعقي متواصل وقرارات رسيعة وحساسة ال حتتمل التأخر واخلطأ"16.

ثالًثا: أثبتت التطبيقات العملية أن برنامج اخلوارزميات: "يساعد أصحاب الشأن يف الوصول إىل البيانات واملعطيات 
بيرس وسهولة، إضافة إىل الرسعة يف إمتام اإلجراءات القانونية والتقليل من اجلهد والوقت، ومحاية مستندات 

11 The Law Society of England and Wales, Criminal justice system in crisis: Parliamentary briefing. (The Law Society 2019). 
<https://www.lawsociety.org.uk/policy-campaigns/public-affairs/parliamentary-briefing/criminal-justice-system-in-cri-

sis/> 
شيامء عطا اهلل، "السياسة اجلنائية املعارصة يف مواجهة احلبس قصر املدة - دراسة مقارنة"، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، ع 58، كلية   12

احلقوق، جامعة املنصورة، 2015، ص 367. 
13 HM Government, National. Cyber Security Strategy 2016 to 2021 (HM Government 2016). 
14 The Law Society of England and Wales, Criminal justice system in crisis: Parliamentary briefing. (The Law Society 2019) 

<https://www.lawsociety.org.uk/policy-campaigns/public-affairs/parliamentary-briefing/criminal-justice-system-in-cri-

sis/> (last visited 22/6/2020).

15 Per Aarvik: Artificial Intelligence 	 a promising anti-corruption tool in development settings? U4 Report 2019, p. 28. 

https://www.u4.no/publications/artificial-intelligence-a-promising-anti-corruption-tool-in-development-settings.pdf

سعاد أغانيم، "خوارزميات الذكاء االصطناعي والعمل القضائي قراءة يف حماوالت التجربة املغربية"، جملة القانون واألعال، ع 20، الرباط،   16
املغرب، 2018، ص 174.
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الدعوى، وإنجاز اإلجراءات القضائية من أي مكان ويف أي وقت17، أضف إىل ذلك التسهيل عى األطراف 
كافة بتسجيل القضية وسداد الرسوم القضائية18، واإلعانات القضائية ومتابعة جلسات املحاكمة واملشاركة 

فيها من مكان وجود املعني19.

"خوارزميات  تلعبه  الذي  الدور  العدالة  قطاع  يف  املختصون  يتفهم  أن  بد  فا  ذكره،  تم  ما  عى  وبناًء 
الذكاء االصطناعي" يف النظام القانوين نفسه؛ حيث يستخدم القضاة التعلم اآليل لتحسني عمليات البحث 
يف السوابق القضائية مثًا، وتستخدم عمليات إنتاج املستندات واملراجعات املدعومة باخلوارزميات للبحث 
عن املستندات ذات الصلة بالدعوى إلنتاج واستخراج تلك املستندات للحصول عى املعلومات األكثر أمهية 
ملطالبات األطراف يف الدعاوى دون احلاجة إىل مراجعة كل مستند. كذلك، تساعد مؤسسات العدالة عى: 
"حتليل املستندات الرقمية والربيد اإللكرتوين وقواعد املعلومات قبل جلسات التقايض، وهو ما ُيعَرف أيًضا 

بكشف األدلة الرقمية"20.

ويستخدم بعض العلامء واملامرسني بالفعل الذكاء االصطناعي للتنبؤ بنتيجة احلاالت بناًء عى اخلوارزميات 
بناًء عى عرشات اآلالف من القضايا السابقة، وتشر األبحاث احلديثة21 إىل أن مثل هذه التنبؤات بالنتائج قد 
يكون هلا معدل دقة 70 ٪، تستهل اخلوارزميات حقبة جديدة من التنبؤ الكمي للقرارات القضائية، وبالتايل، 
يمكن االعتامد عليها يف التنبؤ بالقرارات القضائية احلساسة والتي تتطلب منطقا علميا، والتحقق من مائمة 

هذه األدلة.

يف  أوهلام  يتمثل  جانبني؛  ليشمل  العامة  الدعاوى  يف  االصطناعي"  الذكاء  "خوارزميات  تطبيق  أمهية  تربز  رابًعا: 
التنبؤ بمدة الفصل يف الدعوى اجلنائية، فعندما يتم تسجيل الدعوى إلكرتونًيا، أو إحالتها من قبل الضابطة 
القضائية إىل النيابة العامة والتي حتيلها بدورها إىل املحكمة املختصة، يقوم نظام الذكاء االصطناعي بالتنبؤ 
بالوقت املحدد الذي قد تستغرقه الدعوى اجلنائية من حلظة تقييدها إىل البت فيها قضائًيا؛ حيث تقوم برجمية 
اخلوارزميات بتحليل البيانات واملعلومات املسجلة إلكرتونًيا عن الدعاوى الواردة إىل املحكمة املختصة22، 

انظر مقالة: "مستقبل الذكاء االصطناعي عى منصة القضاء"، 2019/6/15، عى الرابط:   17
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2019	06	15	1.1223160 (last visited 22/6/2020).

18 Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, S, Introduction to Algorithms (MIT Press 2009) 5 https://mitpress.mit.

edu/books/introduction-algorithms-third-edition (last visited 23/6/2020).

أمحد خليل، "اإلعان القضائي بالطريق اإللكرتونية، حاالته وعدم منطقيته أحياًنا - مسامهة يف إدارة العدالة إلكرتونيًّا" ورقة عمل مقدمة إىل   19
املؤمتر الدويل اخلامس والعرشين لكلية القانون، جامعة اإلمارات، من 13	14لسنة 2017. 

للمزيد حول املوضوع، انظر املوقع اإللكرتوين:   20
www.scientificamerican.com (last visited 5/8/2020(.

21 Katz D. M., Bommarito, M. J. II, & Blackman, J. (2017). A general approach for predicting the behavior of the Supreme 

Court of the United States. PLoS ONE 12(4): e0174698. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174698 (last visited 
26/6/2020). 

هيثم احلامدي، "اإلجراءات اجلزائية الذكية للنيابة العامة االحتادية"، ورقة بحثية مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي الدويل اخلامس والعرشين   22
بعنوان االجتاهات احلديثة لنظم العدالة، كلية القانون، جامعة اإلمارات، من 14	13 نوفمرب 2017، ص 10.
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بيانات  عى  االطاع  من  أمامه  املطروحة  الدعوى  نظره  عند  اجلنائي  القايض  مساعدة  ذلك،  إىل  أضف 
ومعطيات حول القرارات واألحكام التي سبق أن تبنتها املحاكم يف الدعاوى املامثلة.

أما الثاين فيربز فيه أمهية تطبيق "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يف حال وجود نظام السوابق القضائية 
"النظام األنجلوسكسوين"، أو نظام العود يف اقرتاف الوقائع اجلرمية؛ حيث يمكن القايض من االطاع عى 
املتهم  حالة  عن  تصوًرا  املحكمة  هيئة  إعطاء  ثم  ومن  اجلنائي،  املتهم  بسجل  اخلاصة  والبيانات  املعلومات 
اجلنائية، بام يساعده عى إصدار قرارات عادلة مثل تكفيل املتهم أو عدم تكفيله، وغرها من القرارات اجلنائية.

الكفاءة  املقننة23:  للعدالة  املميزتني  السمتني  يف  االصطناعي  الذكاء  لفصل  الرئيسة  القوة  نقاط  تتمثل  خامًسا: 
والقضاء عى التحيز؛ حيث يتجاوز بكثر ما يمكن ألي بروقراطية برشية حتقيقه، فيمكن أن حيل إجراء 
بالزمان  القرار اخلوارزمي الذي يعتمد عى اخلوارزميات عدًدا غر حمدد من احلاالت ولن يكون حمدوًدا 
بداًل من  البرشي،  القرار  أو فريق من صناع  البرشي،  القايض  التي سيكون عليها عمل  بالطريقة  واملكان 
االضطرار إىل تدريب األشخاص ومراقبة أدائهم وتوفر مساحات عمل آمنة وإدارة مزايا املوظفني وما إىل 
ذلك، يمكن لربنامج الذكاء االصطناعي والبيانات الرضورية أن حيكم فوًرا يف عدد كبر من احلاالت عن 

طريق احلوسبة.

وكذلك، حيافظ القضاء القائم عى الذكاء االصطناعي عى العدالة املنصفة ويعززها، فقد تدمج املحاكم 
هبدف  واملداوالت  البرشي  التفكر  مع  جنب  إىل  جنًبا  االصطناعي  بالذكاء  القرار  صنع  عملية  من  قدًرا 
التقديرية العادلة، واألهم من ذلك، يمكن  القرار البرشي ملامرسة السلطة  إتاحة مزيد من الوقت لصانعي 
للخوارزمية حتليل عدد غر حمدود من عوامل ختفيف العقوبة وبالتايل إصدار احلكم املائم؛ مما جيعل النتيجة 

أكثر دقة مما يمكن للقايض البرشي أن يقدمه يف هذا الشأن.

سادًسا: باعتامد نظام اخلوارزميات القائم عى معاير موضوعية لضامن توزيع متوازن للقضايا عى القضاة، والتي 
ستساعد املسؤولني يف اجلهات القضائية عى اختاذ القرارات والتدابر الفعالة للمرفق، عن طريق تطبيقيات 
البيانات،  األعامل وحتليل مستودعات  ذكاء  آليات  باستعامل  واستخراج مؤرشات  القرار  اختاذ  تساعد عى 
بيد أن اخلوارزميات أحدثت تغيًرا أخر؛ فعى الرغم من أن بعض القضاة ال يتمتعون دوًما بالشفافية حول 
كيفية اختيارهم بني املفاهيم املختلفة للعدالة، فإن األفراد قادرون عى الطعن عى قراراهتم. ولكن من ناحية 
أخرى، فإن أنظمة اخلوارزميات، ال يمكن تقييمها أو استجواهبا علنًا، كام ال يستطيع املدعى عليهم التشكيك 

يف نتائجها، وال تستطيع املؤسسات املختصة التدقيق يف عملية اختاذ القرارات املؤمتتة.

23 Angwin, Julia, Jeff Larson, Surya Mattu, & LaurenKirchner, "Machine Bias: There’s Software Used across the Country to 

Predict Future Criminals. And It’s Biased against Blacks," ProPublica, May 23, 2016. As of December 5, 2016. https://www.

propublica.org/article.
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المطلب الثاني: الحدود القانونية للعدالة الخوارزمية

لبيان احلدود القانونية للعدالة اخلوارزمية، سنتناول هذا املطلب يف فرعني، األول: نخصصه لدراسة اإلطار 
القانوين للعدالة التنبؤية يف االحتاد األورويب، والفرع الثاين: نسلط الضوء فيه عى اإلطار القانوين للعدالة التنبؤية 

يف بعض الدول العربية.

الفرع األول: اإلطار القانوني للعدالة التنبؤية في االتحاد األوروبي

بادئ ذي بدء، ال بد من اإلشارة إىل أنه فيام يتعلق باآلثار املرتتبة عى استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي 
لـ"خوارزميات  السلبية  التأثرات  دون  حتول  التي  اإلشكاالت  جمموعة  فإن  الشخصية24،  البيانات  حلامية 
الذكاء االصطناعي" تتضمن مجلة من احلقوق، منها: املوافقة الرصحية ألصحاب البيانات عى معاجلة بياناهتم 
القرار  باختاذ  السامح  بوقت  املتعلقة  الغرض وجمموعة احلقوق  البيانات ومبدأ حتديد  تقليل  الشخصية، ومبدأ 

املؤمتت.

أوًل: موقف الالئحة العامة حلاية البيانات األوروبية من العدالة اخلوارزمية

بداية، دخلت الائحة التنظيمية األوروبية رقم967 /2016 حيز التنفيذ يف 25 ماي 2018 وأدرجت آلًيا 
بالنظام الترشيعي الوطني لكافة دول االحتاد األورويب25، وأصبحت جزًء ال يتجزأ من الائحة التنظيمية األوروبية، 
وهي اآلن سارية املفعول بالبلدان املعنية وستوفر محاية عليا للمعطيات الشخصية باملنطقة األوروبية، ففي حاالت 
املعاجلة اخلوارزمية مثًا، ينبغي عى مراقب البيانات تنفيذ تدابر مناسبة حلامية حقوق وحريات ومصالح أصحاب 
التحكم  وحدة  لدى  إنساين  تدخل  عى  احلصول  يف  حقوقهم  ضامن  خال  من  املرشوعة،  ومصاحلهم  البيانات 
واملعاجلة بربجمية اخلوارزميات للتعبر عن حقهم26، يف الطعن يف القرارات املؤمتتة "املادة 22، الفقرة 3 من الائحة 
العامة حلامية البيانات األورويب"27، وتتضمن الائحة العامة حلامية البيانات حق الشخص اخلاضع لنظام املعاجلة 
اخلوارزمية لتلقي بيانات ذات معنى حول املنطق الذي تضمن املعاجلة اآللية لبياناته الشخصية؛ حيث تتطلب املواد 
2/13/و، و2/14/ز، و1/15/ح من الائحة العامة حلامية البيانات مراقبي البيانات تزويد صاحب البيانات 
بمعلومات حول "وجود أمتته للقرارات، املشار إليها يف املادة 1/22، و4/22، والتي تنص عى أنه:"حيق لصاحب 

جتدر اإلشارة إىل أن قانون محاية البيانات الشخصية املرصي رقم )151( لسنة )2020( نص يف املادة )1( منه عى تعريف البيانات الشخصية   24
بأهنا: )أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي حمدد، أو يمكن حتديده بشكل مبارش أو غر مبارش عن طريق الربط بني هذه البيانات وأي بيانات 
أو  الصحية،  أو  النفسية  اهلوية  حتدد  بيانات  أو  اإلنرتنت،  عرب  للهوية  حمدد  أو  تعريفي،  رقم  أو  الصورة  أو  الصوت،  أو  كاالسم،  أخرى 

االقتصادية أو الثقافية، أو االجتامعية(.
25 Veale M, et,al, ‘Fairness and Accountability Design Needs for Algorithmic Support in High-Stakes Public Sector Decision-

Making’ in Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI 2018 (ACM Press 2018), 7, 

p.4. doi: 10/ct4s.

26 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (last visited 8/8/2020).

27 ibid.
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البيانات أال خيضع لقرار يعتمد فقط عى املعاجلة اآللية، بام يف ذلك التنميط، والذي ينتج عنه آثاًرا قانونية تتعلق به 
أو تؤثر عليه بشكل جسيم..."28.

باإلضافة إىل أمهية هذه املعاجلة29 وعواقبها املتصورة عى صاحب البيانات، فقد جاء يف املادتني 13 و14 عى 
أهنا  عى   15 املادة  يف  وورد  لبياناهتم،  اخلوارزمية  باملعاجلة  الشخصية  البيانات  أصحاب  إخطار  البيانات  مراقبي 
تعطي احلق هلم يف الوصول إىل املعلومات الشخصية مدة املعاجلة اخلوارزمية للبيانات30، واحلق يف عدم اخلضوع 
فيها  ُيسمح  التي  املحدودة  للحاالت  والقيود  الوقائية  العديد من اإلجراءات  اختاذ  قرارات خوارزمية مع  الختاذ 

باختاذ القرارات املؤمتتة.

وأطلقت املفوضية األوروبية لكفاءة العدالة "CEPEJ" التابعة ملجلس أوروبا "امليثاق األخاقي األورويب بشأن 
استخدام الذكاء االصطناعي يف النظم القضائية وبيئتها"31؛ حيث ناقش امليثاق األورويب ألخاقيات استخدام الذكاء 
االصطناعي يف األنظمة القضائية لعام 2018 هذه الفرضية، مبينًا اخلصوصية لألنظمة القانونية يف الدول األوروبية، 
وخطورة هذه العملية عى الصورة الذهنية التي يمكن أن تتكون حول القايض، ببعدهيا السلبي واإلجيايب، وأثر ذلك 
عى شخص القايض والغر، واخلشية من أن يكون ذلك نوًعا من التشهر غر املبارش عى القايض من خال احلكم 
الذكاء االصطناعي يف  استخدام  للميثاق األخاقي عى  اخلمسة  املبادئ  النص عى  امليثاق  عليه، وجاء يف  املسبق 
الذكاء  القضائية وبيئتها، وهي: مبدأ احرتام احلقوق األساسية: من خال ضامن أن تصميم وتنفيذ أدوات  النظم 
االصطناعي متوافقة مع احلقوق األساسية لإلنسان، ومبدأ عدم التمييز: عرب منع تطوير برامج متحيزة؛ أي متيز بني 
األفراد، وكذلك، مبدأ اجلودة واألمن: فيام يتعلق بتصميم اخلوارزميات إلصدار القرارات والبيانات القضائية، من 
خال استخدام مصادر معتمدة وبيانات آمنة يف البيئة التكنولوجية، إضافة إىل مبدأ الشفافية واحلياد والنزاهة من 

خال وسائل معاجلة البيانات بحيث يمكن الوصول إليها وفهمها؛ أي إمكانية مراجعتها من قبل الغر.

ووفًقا للامدة 11 من توجيه إنفاذ القانون األورويب32، حُتظر القرارات املؤمتتة التي ينتج عنها آثار قانونية سلبية 
تتعلق بموضوع البيانات أو يكون هلا تأثر عى حقوق األفراد، ما مل يأذن هبا قانون االحتاد األورويب أو أحد الدول 
األعضاء فيه، والذي جيب عليه أيًضا التقيد بالضامنات املناسبة حلقوق وحريات صاحب البيانات، متاشًيا مع أحكام 
توجيه إنفاذ القانون، وال يمكن أن تكون القرارات القضائية الصادرة بالكامل بواسطة أداة خوارزمية قانونية. ويف 

28 ibid.

وجتدر اإلشارة إىل أنه قد ورد تعريف املعاجلة يف نص املادة )1( من قانون محاية البيانات الشخصية املرصي رقم )151( لسنة )2020( عى   29
أو  البيانات الشخصية، أو جتميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو ختزينها، أو دجمها، أو عرضها،  تقنية لكتابة  أو  "أي عملية إلكرتونية  أهنا: 
من  أي وسيط  باستخدام  أو حتليلها وذلك  اسرتجاعها  أو  تعديلها  أو  تغيرها،  أو  أو حموها،  أو نرشها،  تداوهلا،  أو  استقباهلا،  أو  إرساهلا، 

الوسائط أو األجهزة اإللكرتونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئًيا أو كلًيا".
30 Andrew D Selbst & Julia Powles. Meaningful information and the right to explanation, International Data Privacy Law, 

Volume 7, Issue 4, November 2017, Pages 233–242, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx022. (last visited 1/5/2020).

31 Reports are available at: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hadle/10024/160391/TEMrap_47_2017_verkkoju-

lkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y (last visited 2/5/2020). 
32 See: Veale M, et,al. ‘Fairness and Accountability Design Needs for Algorithmic Support in High-Stakes Public Sector Deci-

sion-Making’ op. cit., p. 5.
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2019/2/12، تبنى الربملان األورويب قراًرا ينص عى أنه: "ال جيوز تبني اخلوارزميات يف أنظمة صنع القرار بدون 
تقييم األثر املسبق للخوارزميات..."33.

ثانًيا: موقف القوانني الوطنية يف الحتاد األورويب من خوارزميات العدالة التنبؤية

هناك اجتاهات خمتلفة لدى القوانني الوطنية والتي تنفذ الائحة العامة حلامية البيانات- سالفة الذكر- والتي 
تعتربها مرجًعا مهاًم عند مناقشة اختاذ القرارات اخلوارزمية والتزامها بالضامنات املناسبة حلامية األفراد؛ ألن املادة 
22/ب تشر رصاحة إىل قوانني الدول األعضاء التي يمكن أن تسمح بحاالت حمددة من صنع القرارات اخلوارزمية، 
ولكنها تتطلب من الدول األعضاء اعتامد "ضامنات مناسبة" يف تلك احلاالت. وتم ذكر الضامنات املناسبة - كام سبق 
ذكره - يف املادة 2/22، ويف املادة 3/22 من الائحة العامة حلامية البيانات. وبناء عى ذلك، يلزم توضيح ما إذا 
تطبق  التي  األعضاء  الدول  قوانني  يف  عليها  املنصوص  الضامنات  نفس  هي  الضامنات  هذه  تكون  أن  ينبغي  كان 
املادة 2/22، ينبغي أن يعتمد فقط الضامنات العامة التي اقرتحتها الائحة العامة حلامية البيانات أو ينبغي للدول 
األعضاء اقرتاح ضامنات جديدة وبديلة، مرتبطة باحلاالت املحددة لصنع القرارات املؤمتتة التي تسمح هبا بموجب 

القانون الوطني.

وعند حتليل قوانني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والتي طبقت الائحة العامة حلامية البيانات، ومتت 
املوافقة عليها يف قوانينها، يمكن حتديد مناهج خمتلفة حول اختاذ القرار اخلوارزمي يف القوانني الوطنية التي تنفذ 
هنج  حمايد،  هنج  سلبي،  هنج  خمتلفة:  مناهج  أربعة  حددنا  اخلصوص،  وجه  عى  البيانات،  حلامية  العامة  الائحة 

إجرائي وهنج استباقي:

أوًل: هنج سلبي: نجد بأن قوانني بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ال تقدم أي حالة حمددة لتصميم القرار 
اخلوارزمي املسموح به بموجب املادة GDPR, lett. b" ،2/22"؛ لذلك، فإن معظم الدول األعضاء ال تعالج مسألة 
صنع القرار اآليل يف قوانينها الوطنية حلامية البيانات، وبالتايل فهي ال تنفذ احلكم الوارد يف املادة 2/22، حتى اآلن هذا هو 
احلال يف معظم بلدان االحتاد األورويب، عى سبيل املثال إيطاليا34، رومانيا35، السويد36، الدنامرك37، بولندا38، فنلندا39، 

33  Deloitte and Reform, the State of the State 2018-19 (2019) https://www2.deloitte.com/content/campaigns/uk/the-

state-of-the-state/the-state-of-the-state/the-state-of-the-state.htm.

34 Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101,

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi-

oneGazzetta=20180904&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true

35 Lege 190/2018 privind nasuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Paralmentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 https://www.senat.ro/legis/PDF/2018/18L294FP.pdf.

36  http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2018219-med-

kompletterande_sfs-2018-219.

37 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319.

38  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/O/D20181000.pdf.

39 https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums.
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الربتغال40، إسبانيا41.

ثانًيا: هنج حمايد: حيث نفذت الدولة العضو املادة 2/22 من الائحة العامة حلامية البيانات، بيد أهنا ال تتبنى 
أملانيا،  حالة  ذلك:  ومثال  املرشوعة".  واملصالح  البيانات  صاحب  وحريات  حقوق  حلامية  حمدًدا  مناسًبا  "إجراًء 

وجزئًيا، النمسا وبلجيكا.

ثالًثا: هنج أجرائي: نجد بعض الدول األوروبية توفر ضامنات حمددة بموجب املادة 2/22 من الائحة والتي 
تستند بشكل أسايس إىل وصف اإلجراءات التي جيب أن يتخذها وكاء الذكاء االصطناعي يف معاجلة البيانات 
الشخصية عند اختاذ قرارات خوارزمية عى األفراد "مثل حق اإلخطار، املراجعة... إلخ" أو بعض أشكال تقييم 

وتأثر برنامج اخلوارزمية، ومثال ذلك، حالة اململكة املتحدة وإيرلندا، وجزئًيا، سلوفينيا.

رابًعا: هنج استباقي: تقرتح بعض الدول األعضاء ضامنات جديدة وأكثر حتديًدا بموجب املادة 2/22، ومنها: 
احلق يف معرفة آليات عمل اخلوارزميات، ومثاهلا حالة فرنسا واملجر.

الفرع الثاني: اإلطار القانوني للعدالة التنبؤية في بعض الدول العربية

مبنية عى معاجلة خوارزمية  قرارات وأحكام قضائية  الذين تصدر يف حقهم  األفراد  من أجل محاية حقوق 
رقم  املغريب   42"0809" القانون  مرشوع  منح  قد   - فعل  وحسنًا   - املغريب  املرشع  نجد  االصطناعي،  الذكاء 
"1.09.15، صادر يف عام 2009" بتنفيذ القانون واملتعلق "بحامية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات 

الطابع الشخيص"هؤالء، إمكانية رفض القرارات القضائية اخلوارزمية من ناحية، ومعرفة املنطق الذي حيكم كل 
معاجلة آلية للمعطيات الشخصية التي ختصه من جهة أخرى43.

ومتنح املادة 11 من القانون 08	09 املغريب - آنف الذكر - الفرد املعني بالبيانات الشخصية رفض األحكام 
املؤمتتة التي يرتتب عنها نتائج قانونية أو من شأهنا أن تؤثر تأثًرا جسياًم يف الشخص املعني هبا؛ إذ تنص املادة - آنفة 
مبنيا  أن يكون  تقيياًم لسلوك شخص من األشخاص  أن تتضمن  القضائية  "ال يمكن لألحكام  أنه:  الذكر - عى 
عى معاجلة آلية ملعطيات ذات طابع شخيص يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته. كذلك، ال يمكن 
ألي قرار آخر تنشأ عنه آثار قانونية جتاه شخص من األشخاص أن يتخذ فقط بناء عى معاجلة آلية ملعطيات يكون 
الغرض منها حتديد صفات الشخص املعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته. وال تعترب قرارات متخذة فقط بناء 
فيها  له  أتيحت  قد  املعني  الشخص  يكون  والتي  تنفيذه  أو  إبرام عقد  إطار  املتخذة يف  القرارات  آلية  معاجلة  عى 

إمكانية تقديم ماحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص املعني".

40 https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums.

41 https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Spanish_data-protection-law.pdf.

بحامية  املتعلق  رقم09.08  القانون  بتنفيذ   )2009 فرباير   18(1430 صفر  من   22 يف  صادر   1.09.15 رقم  )املغرب(  رشيف  ظهر   42
.juristemaroc.blogspot.com :األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص. متوفر عى موقع

43 MargotKaminski, ‘The Right to Explanation, Explained’, 2018. See also See Emre Bayamlioglu, ‘Contesting Automated 

Decisions’: European Data Protection Law Review 4, no. 4 (2018): 433	46, https://doi.org/10.21552/edpl/2018/4/6.
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املغريب44  القرارات اخلوارزمية، منح املرشع  املرتتبة عى  القانونية  اآلثار  األفراد يف مواجهة  وإمعاًنا يف محاية 
التي حتكم كل  اآللية  البيانات احلق يف معرفة  الذكر، ألصحاب  08	09، سالف  القانون  7/ج من  املادة  بنص 
معاجلة مؤمتتة للبيانات ذات الطابع الذايت املتعلق به. إذ جاء يف هذه املادة عى أنه: "حيق للشخص املعني بعد اإلدالء 
بام يثبت هويته أن حيصل من املسؤول عن املعاجلة يف فرتات معقولة وعى الفور ودون عوض عى ما يي: ... ج- 

معرفة املنطق الذي حيكم كل معاجلة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص املتعلقة به".

وكنا نتمنى عى املرشع عند إصدار قوانني محاية البيانات الشخصية العربية عامة، وخاصة التي صدرت مؤخرا 
"املرصي والقطري، والتونيس..." النص عى معاجلة "خوارزميات الذكاء االصطناعي" مثلام فعل املرشع املغريب من 
خال القانون رقم "08	09" عرب النص الذي يمكن من تطوير تقنية الذكاء االصطناعي ملعاجلة البيانات القانونية 

من أجل متكني تطوير العدالة اخلوارزمية يف سياق حيرتم املبادئ القانونية حلامية البيانات الذاتية ألفراد املجتمع.

من هنا تقر الترشيعات مجلة من احلقوق بالنسبة إىل املعنيني باملعاجلة وهي املوافقة عى جتميع معطياته الشخصية 
ومعاجلتها واالعرتاض عى املعاجلة واحلق يف النفاذ إىل معطياته الشخصية واحلصول عى نسخة منها وطلب تعديلها 
أو فسخها، وال يدخل جتاهل القائم باملعاجلة العرتاض املعني باألمر يف دائرة التجريم إال إذا كان مبنيا عى أسباب 
مرشوعة؛ إذ من غر املنطقي أن يتوقف أمر ختزين معلومات األفراد بصفة مطلقة وكلية عى موافقتهم؛ ألن ذلك 
يرتتب عنه عرقلة للتطور املعلومايت الذي بات رضورة ال غنى عنها يف وقتنا احلايل. وخاصة إقرار احلق يف النفاذ 
غر املبارش فيام يتعلق باملعاجلات ذات الصلة باألمن الوطني واملتابعات القضائية، وفق رشوط وإجراءات قانونية 

حمددة وحتت مراقبة اهليئة املختصة.

المطلب الثالث: تطبيق "خوارزميات الذكاء االصطناعي" في العدالة الجنائية 

ال شك أن تطوير نظام العدالة اجلنائية عامة وأداء أعضاء السلطة القضائية خاصة؛ يتجى لدى االطاع عى 
أفضل املامرسات العاملية التي يعول عليها يف إجياد احللول لتوظيف اخلوارزميات، يف جمال النظام القضائي، وذلك 
ملواكبة التطورات التقنية ووضع اآلليات املناسبة للتعامل معها مستقبًا. ومن أهم تطبيقات "خوارزميات الذكاء 

االصطناعي" يف العدالة اجلنائية، نتناوهلا يف الفروع التالية: 

الفرع األول: في االتحاد األوروبي

نجد أن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب قد وقعت يف أبريل 2018 عى إعان "التعاون يف جمال الذكاء 
االصطناعي"45؛ حيث وافقت الدول يف االحتاد األورويب عى بناء اإلنجازات واالستثامر يف الذكاء االصطناعي، 
وكذلك التقدم نحو إنشاء سوق رقمية موحده، وأصدرت املفوضية األوروبية رسالة حول "الذكاء االصطناعي 

انظر: املواد )3	7( من قانون رقم )13( لسنة 2016، بشأن محاية خصوصية البيانات الشخصية القطرية، اجلريدة الرسمية، ع 15، نسخة   44
اجلريدة الرسمية، 2016/12/29، ص 3.

45 Ian Tucker, "A White Mask Worked Better: Why Algorithms are not Color Blind", The Guardian, 28 May 2017, https://www.

theguardian (last visited 2/7/2020). 
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ألوروبا"46، موجهة إىل الربملان األورويب واملجلس األورويب واملجلس واللجنة االقتصادية واالجتامعية األوروبية؛ 
حيث تتجه اللجنة بأن "UE" "جيب أن يكون لديه هنج منسق لتحقيق أقىص استفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء 
االصطناعي ومعاجلة التحديات اجلديدة التي جيلبها"47، ومنح دعم رصيح يف أبحاث الذكاء االصطناعي بشأن 

مجلة أمور منها العدالة اجلنائية48. 

"لدراسة  استخدمت  كام  اجلناة،  توقيف  يف  اخلوارزميات  املتحدة  اململكة  استخدمت  املتحدة:  اململكة  أوًل: 
اعتامًدا عى ضوابط عدة  للتي سرتكبوهنا مستقبًا"، وذلك،  ملنع وقوع جرائم مشاهبه  السوابق  مايض أصحاب 
منها املنطقة اجلغرافية التي يقطنوها ودراسة حالتهم االجتامعية واالقتصادية، ملحاولة التنبؤ بإمكانية وقوع جرائم 
اآليل  التعلم  تكنولوجيا  إىل  تستند  النص  لتحليل  خوارزمية  وهي   ،Luminance جيد  أن  للمرء  ويمكن  مشاهبة، 
للتعرف عى األنامط، ومراجعة املستندات وتتعلم من التفاعل بني املحامني واملستندات49؛ أو HART "أداة تقييم 
املخاطر"، اخلوارزمية التي تتنبأ بمستوى خطر قيام املشتبه هبم بارتكاب جرائم أخرى يف فرتة زمنية معينة50، والتي 

جتمع بني قيم معينة، يركز معظمها عى تاريخ املشتبه به، وكذلك العمر واجلنس واملنطقة اجلغرافية.

ونحو  مغزى  ذو  اصطناعي  ذكاء  أجل  "من  بعنوان:  تقريًرا   2018 عام  فرنسا  نرشت  حيث  فرنسا:  ثانًيا: 
اسرتاتيجية فرنسية وأوروبية"51، فهناك بعض األدوات مثل )Doctrine( و)LexisNexis( و)Dalloz(، وحمركات 
الربجميات  أدوات  هي  لاهتامم  إثارة  واألكثر  األخرى،  القانونية  والنصوص  املحاكم  لقرارات  البسيطة  البحث 
"أدوات  بنتيجة حالة معينة  التنبؤ  التحليل هبدف  أدوات  )Prédictice( و)Case Law Analytics(، وكامها من 

 )Prédictice( حتليل "االجتاه" يف الواقع"، وأجرت فرنسا أيًضا جتربة الختبار برجميات العدالة التنبؤية أداة الربجميات
عى خمتلف دعاوى التقايض يف عام 2017، يف حمكمتي االستئناف يف رين ودواي52، إال أن نتائج التجربة مل تكن 
مثالية؛ حيث كان اهلدف من التجربة هو حماولة احلد من التباين املفرط يف قرارات املحاكم، لتطبيق املساواة بني 
األفراد أمام القانون، وكانت النتيجة أن التجربة مل تضف أي رؤية قيمة لدور الذكاء االصطناعي يف صنع القرار، 
ويبدو أن الربنامج قد خلط بني الوقائع واألسباب التي كانت حاسمة بالنسبة إىل القضاة يف القرارات املستخدمة 

"البيانات"، مما أدى إىل نتائج ضعيفة. 

واليوم تشكل البيانات الضخمة التي اعتمدها املرشع الفرنيس كقاعدة رئيسة يف التعامل مع األرشيف الفقهي 

46 CliffKuang, "Can A.I. Be Taught to Explain Itself?" New York Times Magazine, November 21, 2017.

47 Yale Law School Information Society Project, "Governing Machine Learning", September 2017.

48 Katie Benner, "Airbnb Vows to Fight Racism, But Its Users Can’t Sue to Prompt Fairness", New York Times, June 19, 2016.

49 Daniel Faggella: AI in Law and Legal Practice 	 A Comprehensive View of 35 Current Applications, 2020 https://emerj.

com/ai-sector-overviews/ai-in-law-legal-practice-current-applications (last visited 3/7/2020).

50 Gandy Jr OH, ‘Engaging Rational Discrimination: Exploring Reasons for Placing Regulatory Constraints on Decision Support 

Systems’ (2010) 12 Ethics and Information Technology 29; Gandy Jr OH, Coming to Terms with Chance: Engaging Rational 

Discrimination and Cumulative Disadvantage (Routledge 2009).

51 https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf (last visited 29/5/2020).

52 https://www.caselawanalytics.com (last visited 29/5/2020).
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قانون  إقرار  بعد  سيام  ال  الرقمي،  العرص  يف  العدالة  مفهوم  عى  طغت  التي  السامت  أهم  من  واحدة  والقضائي 
2016 الذي ألزم األجهزة القضائية العدلية واإلدارية بنرش األحكام القضائية الصادرة  اجلمهورية الرقمية لعام 

عنهم بصورة جمانية، ضمن اشرتاطات معينة53.

وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل أن خصوصية النظام الفرنيس -النظام الاتيني- هي موضع نظر يف "العدالة 
التنبؤية"، التي تبني األحكام القضائية عى االجتهاد القضائي وفق مفهوم السابقة القضائية ال النص، فهي تقول ما 
هو حكم القضاء أو احلكم الذي أقرته املؤسسة القضائية يف موضوع معني، وال تقول ماذا يقول الترشيع حول هذه 
املسألة، بام سيغر من قواعد اللعبة يف العدالة القضائية يف الترشيع الفرنيس التي ترتكز للنص ال االجتهاد؛ حيث 
سيصبح االجتهاد هو مصدر هذه العدالة ال النص، ليجد القايض نفسه حبيس األحكام القضائية السابقة، متحرًجا 
من اخلروج عن الغالب العام يف التوجه القضائي املستقر حول النزاع، فالعدالة التنبؤية حتلل االجتهاد القضائي، 
باعتباره عنوان احلقيقة، وتعيد من خال نتائجها تكريس الوضع القانوين هلذه العدالة كمعرب عن هذه احلقيقة من 

خال هذه النتائج، وبالتايل هي تدور وجوًدا وعدًما حول هذا االجتهاد54. 

الفرع الثاني: في أمريكا

طبقت الواليات املتحدة األمريكية نظام اخلوارزميات يف جمال العدالة اجلنائية؛ حيث "طورت والية شيكاغو" 
بتحليل  قائمة عى اخلوارزميات، وتقوم   )Strategic Subject List( بيانات األشخاص  قائمة اسرتاتيجية تضم 
البيانات للمشتبه هبم الذين قبض عليهم خلطورهتم اإلجرامية، وتصنف القائمة أربعامئة شخص وفًقا ملقياس من 
0 إىل )500(55، باستخدام عنارص مثل: "العمر، والسلوك اإلجرامي، واملجنى عليهم، وسجات االعتقال بسبب 
املخدرات واالنتامء إىل العصابات اإلجرامية"، ولدى االطاع عى نتائج البيانات املمكننة؛ حيث تبني للمحللني 
"أن عنرص الشباب يمثل عامًا من عوامل التنبؤ بالعنف وأن التعرض إلطاق النار مرتبط بأن يصبح الشخص 
من مرتكبي اجلرائم يف املستقبل، وأن االنتامء إىل عصابات حيظى بقيمة تنبؤيه ضئيلة، كام أن سوابق االعتقال بسبب 

املخدرات ليست مرتبطة إىل حد كبر بالنشاط اإلجرامي يف املستقبل"56.

لذلك، فإن ُمقرتح قانون املسؤولية اخلوارزمية لعام 2019 يمثل بداية جيدة؛ حيث يسعى مرشوع القانون إىل 
تنظيم االنحياز يف األنظمة اآللية الختاذ القرارات، ويتمتع بميزتني أساسيتني متثان نموذًجا يمكن االعتامد عليه يف 
الترشيعات الاحقة. أواًل: يفرض هذا القانون عى الرشكات تدقيق أنظمة التعلم فيها للبحث عن التحيز والتمييز 

حممد عرفان اخلطيب "العدالة التنبئية والعدالة القضائية، الفرص والتحديات - دراسة نقدية معمقة يف املوقف األنجلوسكسوين والاتيني"،   53
جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، م 12، ع 1، 2019، ص 14.

املرجع السابق، ص 26.  54
55 Chicago Police Department, "Special Order S09-11: Strategic Subject List (SSL) Dashboard", July 14, 2016, http://directives.

chicagopolice.org/directives/data/a7a57b85-155e9f4b-50c15-5e9f-7742e3ac8b0ab2d3.html (last visited 12/11/2020).

56 Monica Davey, "Chicago Police Try to Predict Who May Shoot or Be Shot", The New York Times, May 23, 2016, https://www.

nytimes.com/2016/05/24/us/armed-with-data-chicago-police-try-to-predict-who-may-shoot-or-be-shot.html (last visit-

ed 12/11/2020).
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وفق "تقييم التأثر"، وثانًيا: ال يضع هذا القانون تعريًفا حمدًدا للعدالة، ومما يشار إليه هنا أن أول من أصدر قانوًنا 
فالقانون ينشئ فريق عمل ملراقبة عدالة  نيويورك57،  القرار اخلوارزمي كان جملس مدينة  الشفافية يف صنع  بشأن 

وصاحية اخلوارزميات التي تستخدمها الوالية.

الفرع الثالث: تطبيق "خوارزميات الذكاء االصطناعي" في الصين

تعمل  التي  واملتابعة  املراقبة  برجميات  يف  العامل  يف  املتقدمة  الدول  إحدى  الشعبية  الصني  مجهورية  أضحت 
باستخدام تقنية اخلوارزميات وتتيح الربجميات املعارصة إمكانية مطابقة الصور واألصوات مع أنواع أخرى من 
املوحدة  البيانات  جمموعات  يف  اخلوارزميات  استخدام  عن  فضًا  بيانات58،  قاعدة  يف  مسبًقا  املسجلة  البيانات 
لتحسني تطبيق القانون، وعرب برنامج "Sharp Eyes"، يقوم برنامج إنفاذ القانون بمطابقة الصور ووسائل التواصل 
االجتامعي مع "نظام سحايب تابع للرشطة الصينية"، وعرب قاعدة بيانات األفراد يمكن للجهات ذات االختصاص 
من متابعة اجلناة وخمالفي القواعد القانونية املحتملني59، ومن جانب أخر، أضحت الصني إحدى الدول املتقدمة 

يف برجميات املراقبة التي تعتمد عى "خوارزميات الذكاء االصطناعي".

المبحث الثاني: توظيف "خوارزميات الذكاء االصطناعي" ما قبل المحاكمة

دور  خال  من  املحاكمة  قبل  ما  االصطناعي"  الذكاء  "خوارزميات  توظيف  بيان  عى  املبحث  هذا  ينصب 
من  الفقهية  االجتاهات  وتقييم  أول،  مطلب  يف  واكتشافها  اجلريمة  من  الوقاية  يف  التنبؤية  العدالة  خوارزميات 

استخدام خوارزميات العدالة التنبؤية يف مطلب ثان.

المطلب األول: دور خوارزميات العدالة التنبؤية في الوقاية من الجريمة واكتشافها

اجلريمة  ومكافحة  العدالة  تنقل  أن  يمكن  اخلوارزميات  لتقنية  املتواصل  التطوير  أن  الربجميات  خرباء  يؤكد 
التنبؤ ببعض اجلرائم قبل حدوثها من خال ربط عنارص اجلرائم السابقة مع  إىل عهد غر مسبوق، بل ويمكنها 
أو  التحقيق  أثناء  مراوغتهم  يمكن  وال  مرئيني،  غر  حمققني  بتقديم  بدأت  اخلوارزميات  تقنية  أن  ويبدو  بعضها. 
تضليلهم، فالذكاء االصطناعي يتعامل مع كم هائل من البيانات واملعطيات البرصية واآلثار املادية واالحتامالت 
يف  والفرضيات، التي يوظفها للوصول إىل اجلناة. وبناًء عليه، نتناول بالدراسة دور خوارزميات العدالة التنبؤية 
الوقاية من اجلريمة واكتشافها عرب تقسيمه إىل فرعني: األول نتناول فيه دور خوارزميات العدالة التنبؤية يف الوقاية 

من اجلريمة، بينام نخصص الفرع الثاين لدراسة: دور خوارزميات العدالة التنبؤية يف اكتشاف اجلريمة.

57 Privacy International, "Digital Stop and Search" (Privacy International 2018); Edwards L and Urquhart L, ‘Privacy in Public 

Spaces: What Expectations of Privacy Do We Have in Social Media Intelligence?’ (2016) 24 International Journal of Law and 

Information Technology 279 www.lawsociety.org.uk.

58 "Learning Models for Predictive Behavioral Intent and Activity Analysis in Wide Area Video Surveillance" at the University 

of Houston, NIJ award number 2009-MU-MU-K004.

59 HM Government, National. Cyber Security Strategy 2016 to 2021 (HM Government 2016). 
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الفرع األول: دور خوارزميات العدالة التنبؤية في الوقاية من الجريمة

تستخدم الرشطة "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يف املرحلة التحضرية للجريمة والتي مل ُترتكب بعد60؛ 
لرسم خرائط اجلريمة التنبؤية وُعّدت التطورات يف الذكاء االصطناعي بفهم كميات هائلة من البيانات واستخراجها 
من جمموعة البيانات املتناثرة عرب القوائم التي تم إنشاؤها بواسطة اخلوارزميات، والتي حتدد األشخاص األكثر 
احتاملية الرتكاب اجلرائم، ومن املفرتض أن تستخدم اخلوارزميات للتحري عن األشخاص اخلطرين املقبلني عى 

اقرتاف اجلرائم التي مل ُترتكب بعد من كميات كبرة من البيانات. 

وبالتايل، يتم التمييز بني األدوات التي تركز عى األفراد الذين يشكلون درجات عالية من املخاطر لتحذيرهم 
من احتامل تورطهم يف اقرتاف اجلريمة، عرب القوائم التي تم إنشاؤها بواسطة اخلوارزميات والتي حتدد األشخاص 
استخدامه  يتم  وأيًضا،  األماكن اخلطرة62،  تركز عى  التي  ما61، واخلوارزميات  احتاملية الرتكاب جريمة  األكثر 
ألمتتة خوارزميات ما بعد وقوع اجلريمة، وتطبيًقا لذلك يدير اإلنرتبول الدويل قاعدة بيانات، كصور االستغال 
اجلنيس لألطفال، وذلك ملكافحة االعتداء اجلنيس عى األطفال، ويمكن لقاعدة البيانات أن تسهل التعرف عى 

الضحايا واجلناة من خال حتليل اآلثار املادية، ويستخدم يف مكافحة االجتار بالبرش.

ويذهب بعض خرباء القانون63، إىل أهنم: "يستطيعون التنبؤ بأحداث اجلريمة يف املستقبل، واحلد من املناطق 
الساخنة العنيفة واالجرامية بشكل استباقي قبل وقوع جريمة"، ولسنوات عديدة، تم استخدام الذكاء االصطناعي 
وتعلم اآللة إلثبات هوية اجلناة ومكان وجودهم يف وقت اقرتاف السلوك اإلجرامي ومكاهنم قبل وبعد ارتكاب 
الفعل اجلرمي، وتعد هذه مهام شاقة، ولكن تصنيف نظام "خوارزميات الذكاء االصطناعي" الذي يتفحص كميات 
هائلة من البيانات إىل جانب نصوص سلوك تعلم اآللة و"خوارزميات الذكاء االصطناعي" وتعلم اآللة يمكنها 
أن تقيض عى األخطاء البرشية خاصة يف حتديد الشهود، وبالتايل تزيد من دقة االعتقال للمشتبه هبم، عرب حتليات 
تقنية الفيديو من أجل التعرف عى وجه املشتبه به، والكشف عن األفراد يف مواقع متعددة عرب الدوائر التلفزيونية 
املغلقة أو عرب كامرات متعددة، والكشف عن األشياء واألنشطة يمكن أن يمنع اجلرائم من خال حتليل احلركة 

تطبيًقا لذلك، تعترب منظمة حقوق األطفال اهلولندية (Terre des Hommes) أول منظمة غر حكومية تكافح "السياحة اجلنسية" لألطفال،   60
وذلك عرب كامرا الويب حيث تم استخدام شخصية افرتاضية تسمى "The Sweetie"، وباستخدام صورة Sweetie الرمزية، التي تتظاهر 
بأهنا فتاة فلبينية تبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك لتحديد اجلناة الذين يدخلون غرف الدردشة واملنتديات عرب اإلنرتنت، وكان اهلدف من 
هذه الشخصية االفرتاضية هو مجع معلومات عن األفراد الذين اتصلوا بـ)Sweetie(، وطلبوا اجلنس من خال كامرا ويب، إضافة إىل ذلك، 
بدأت منظمة حقوق األطفال اهلولندية يف هندسة نظام ذكاء اصطناعي قادر عى التصوير، والترصف كفتاة دون تدخل برشي، ليس فقط 

لتحديد اجلناة الدائمني، ولكن أيًضا لردع املجرمني ألول مرة.
Schermer, B.W., Georgieva, I., Van der Hof, S., &Koops, B. J.: Legal Aspects of Sweetie 2.0. Tilburg Institute for Law, 

Technology, and Society, Tilburg (2016) link.springer.com.

61 Gorner, J., Chicago Police Use ‘Heat List’ to Prevent Violence. The Chicago Tribune (2013). Available at: www.policeone.

com/chiefs-sheriffs/articles/6403037-Chicago-police-use-heat-list-toprevent-violence.

62 Kadar, C., Maculan, R., & Feuerriegel, S., Public: Decision support for low population density areas: an imbalance-aware 

hyper-ensemble for spatio-temporal crime prediction. Decis. Support Syst. 107.(2019)  link.springer.com.

63 Groff, E. R., & La Vigne, N. G.: Forecasting the future of predictive crime mapping. Crime Prev. Stud.13, 29	58 (2002).
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والنمط، والتعرف عى اجلرائم اجلارية، ومساعدة املحققني يف حتديد املشتبه هبم.

لذلك، فإن مجع البيانات العامة يمكن أن يعيق اجلريمة اخلطرة "الرشطة التنبؤية" وهي ممارسة لتحديد التاريخ 
واألوقات واألماكن التي من املرجح أن حتدث فيها جرائم حمددة، ثم حتديد موعد ملأموري الضبط القضائي للقيام 
باالستقصاء يف تلك املناطق عى أمل منع وقوع اجلريمة للحفاظ عى أمن املجتمع، وبعد إجراء الكثر من املشاركات 
عرب إدارات الضابطة القضائية وبالتعاون مع موردي الربجميات، يتم حتسني النامذج التحليلية التنبؤية باستمرار، 
وقد أعطت استنتاجات إضافية ملجموعة نقاط عرب البيانات الثاثة األكثر أمهية ملأموري الضبط القضائي واالدعاء 
العام من حيث: تاريخ ووقت اجلريمة، موقع اجلريمة ونوع اجلريمة، وبالتايل، تبسيط عملية مجع البيانات واألدلة 

اجلنائية، واحلد من اجلريمة.

وتأسيًسا عى ما تم ذكره، نجد أن "خوارزميات الذكاء االصطناعي" تدعم اسرتاتيجيات الرشطة لانتشار 
يف األماكن الساخنة واخلطرة، واملبادرات التي هتدف إىل محاية الضحايا املعرضني ملخاطر عالية ولردع مرتكبي 
اجلرائم املتكررة، وتدرج الرشطة احلديثة جدولة دوريات بناًء عى هذه اخلرائط التي توضح األماكن األكثر احتاماًل 
حلدوث اجلرائم، فيتم إدخال خصائص مكان اجلريمة النموذجية كمؤرشات أداء رئيسية جنًبا إىل جنب مع بيانات 

مرجعية تارخيية للجريمة وصور لألماكن اإلجرامية املتكررة لتشكيل أنامط سلوكية للجريمة.

الفرع الثاني: دور خوارزميات العدالة التنبؤية في اكتشاف الجريمة.

متكن "خوارزميات الذكاء االصطناعي" من إنشاء قاعدة بيانات حتتوي عى معلومات من: محض نووي حمتمل 
موجود يف مكان احلادث64، أو الكشف عن أعرة نارية، والعديد من اآلثار املادية األخرى، إىل جانب فحص مقاطع 
الفيديو من الكامرات األمنية وإشارات املرور وكامرات السامة العامة، وتستطيع جهات التحقيق االعتامد عى 
اخلوارزميات التي: "حتلل خط اليد عى املستندات، ومقارنتها بالبيانات املخزنة يف بنك املعلومات، واملستقاة من 
آالف "شهادات الزور" يف ملفات الرشطة بفرتة وجيزة، لتبيان الشهادات الكاذبة وشهود الزور، فيمكن للمحقق 
املكلف بتنفيذ القانون القيام باعتقال دقيق، مما يقلل من االعتقاالت غر املرشوعة بشكل خاطئ"65، واآلن يمكن 
أنامط  حتليل  خال  ومن  املعقدة  التحليل  نامذج  لتطبيق  البيانات،  من  هائلة  كميات  وختزين  مجع  القانون  ملطبقي 

اخلريطة االجرامية للنقاط الساخنة املحتملة.

حتليل  وأدوات  الربامج  بتطبيق  اإلجرام  وبمكافحة  العنف  بجرائم  معنية  بحثية66،  جمموعة  قامت  وقد 

64 "A Hybrid Machine Learning Approach for DNA Mixture Interpretation" at Syracuse University, NIJ award number 2014-DN-

BX-K029.

65 ibid.

66 Ben Green, The False Promise of Risk Assessments: Episetemic Reform and the Limits of Fairness, Proceedings of the ACM 

Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT) (2020), https://scholar.harvard.edu/bgreen/publications/

false-promise-risk-assessments-epistemic-reform-and-limits-fairness 
- Cynthia Rudin & Joanna Radin, Why are we using Black Box Models in AI When We Don’t Need To? A Lesson from An Ex-

plainable AI Competition, Harvard Data Science Review (2020). https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/f9kuryi8/release/5
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واملباين  والساحات  املدارس  ضد  املرتكبة  العنف  جرائم  يف  التقدم  أمل  عى  االصطناعي"  الذكاء  "خوارزميات 

احلكومية وما إىل ذلك، وكانت محاية أفراد املجتمع من اجلناة هو هدفهم، ويمكن حتقيقه من خال وضع الرشطة 
يف املكان والوقت املناسب قبل وقوع اجلريمة، باإلضافة إىل ذلك، أثبتت "خوارزميات الذكاء االصطناعي" عى 
أهنا فعالة للغاية يف علوم الطب الرشعي، بام يف ذلك حتليل احلمض النووي وتفسر الصور اإلشعاعية، وكامها 

يستخدم لتحديد سبب وطريقة الوفاة بشكل أكثر دقة.

"خوارزميات الذكاء االصطناعي" يتعني متابعتها من قبل مأموري الضبط  إًذا، هناك تطور متسارع يف جمال 
اجلاين  صورة  رسم  عى  قدرهتا  يف  شهدته  الذي  التطور  ومدى  الوجوه  عى  التعرف  تقنيات  ومثاهلا:"  القضائي، 
الذكاء  "خوارزميات  استخدام  حتديات  وأما  جًدا،  عالية  بدقة  الضحية  عن  يقدمها  التي  املعلومات  خال  من 
االصطناعي" يف العمل االستداليل ومكافحة اجلريمة، ويف تعزيز األمن والسامة العامة يف املجتمع، واستخدامها 
يف جمال عمل األدلة اجلنائية وعلم اجلريمة بام يساهم يف تقديم أدلة دامغة إىل اجلهات القضائية حول اجلرائم"67، 
إضافة لتقديم معطيات ودالئل إىل جهات التحقيق املختصة حلل طاسم بعض الوقائع اجلرمية، فاستخدام أنظمة 

الذكاء االصطناعي يف العمل اجلنائي يعزز األمن املجتمعي.

تكون  أن  فينبغي  القضائي،  الضبط  مأموري  عمليات  يف  اخلوارزميات  برامج  استخدام  تزايد  مع  وهكذا، 
اخلوارزميات أكثر شفافية، فيمكن لربامج الرشطة التنبؤية أن تقوض حق املتهم يف افرتاض الرباءة واحلريات املدنية 
األخرى، وقد يؤدي استخدام اخلوارزميات غر الشفافة أيًضا إىل تفاقم العاقة بني أفراد املجتمع ورجال إنفاذ 
القانون68. وكذلك تأخذ العديد من خوارزميات69 "تقييم املخاطر" يف االعتبار اخلصائص الشخصية مثل العمر 
واجلنس واجلغرافيا واخللفية العائلية وحالة التوظيف، ونتيجة لذلك، قد يتلقى شخصان متهامن بارتكاب نفس 
اجلريمة نتائج خمتلفة بشكل حاد عن الكفالة أو األحكام بناء عى مدخات خارجة عن سيطرهتام ولكن ليس لدهيام 
طريقة لتقييم النتائج أو الطعن فيها، نظًرا الستخدام خوارزميات العدالة اجلنائية بشكل متزايد، فقد خضعت أيًضا 
ملزيد من التدقيق، وقد استنكر العديد من خرباء العدالة اجلنائية أدوات "تقييم املخاطر" باعتبارها غر شفافة وغر 

67 Cohen J. E., "Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as Object" (2000) 52 Stan. L. Rev. 1373, 1425	1426, 

https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/810.

68 ACLU, "Statement of Concern About Predictive Policing by ACLU and 16 Civil Rights Privacy, Racial Justice, and Technology 

Organizations", August 31, 2016, https://www.aclu.org/other/statement-concern-about-predictive-policing-ac-

lu-and-16-civil-rights-privacy-racial-justice (last visited 12/11/2020).

راجع استبيان تقييم املخاطر يف ويسكونسن كومباس، من (ProPublica(. يف عام 2014، دعا املدعي العام األمريكي آنذاك إريك هولدر جلنة   69
العقوبات األمريكية لدراسة استخدام اخلوارزميات يف املحاكم، مما أثار قلًقا من أن التقييامت قد تكون مصدًرا للتحيز. وعربت وزارة العدل 
عن قلقها بشأن استخدام عوامل مثل مستويات التعليم وتاريخ التوظيف والظروف األرسية واملعلومات الديموغرافية، بينام درست جلنة 

العقوبات خطر عودة املجرمني لإلجرام، لكنها مل تأمر بدراسة درجات املخاطر.
See, e.g., Chiel, Secret Algorithms That Predict Future  Criminals Get a Thumbs Up from the Wisconsin Supreme 

Court, supra note 1; Interview with the Sonja Starr, Professor, University of Michigan Law School (Oct. 28,2016); Inter-

view with Jim Greiner, Professor, Harvard Law School, and Chris Griffin, Research Director, Harvard Law School’s Ac-

cess to Justice Lab (Nov. 7, 2016).
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موثوقة وغر دستورية.

المطلب الثاني: تقييم االتجاهات الفقهية من استخدام خوارزميات العدالة التنبؤية

ملحدودية  فنظًرا  االصطناعي؛  الذكاء  لنظام  اجلوهرية  اإلشكالية  هي  اخلوارزمية  بيانات  تغذية  مسألة  تبدو 
التوجيه البرشي، فإن وكيل الذكاء االصطناعي يعكس جودة البيانات التي يتعلم منها ويؤدي التعلم امُلمكنن من 
البيانات املتحيزة بطبيعتها إىل نتائج متحيزة، وحتاول اخلوارزميات استخراج أنامط من البيانات تتمتع بُمدخات 
برشية حمدودة خال عملية االستخراج70، فعملية التوجيه البرشي املحدود يثبت موضوعية العملية املنفذة، ولكن 
بالتحيزات اإلنسانية، ويعترب تطبيق اخلوارزميات الصحيحة  تتأثر  البيانات غالًبا ما يكون ظاهرة اجتامعية  توليد 
إجرائًيا عى البيانات املتحيزة وسيلًة مؤكدًة لتعليم وكاء الذكاء االصطناعي تقليد أي حتيز حتتويه البيانات، لذلك 

نجد الفقه قد أختلف بني مؤيد "فرع أول" ومنتقد الستخدام اخلوارزميات يف نظام العدالة اجلنائية "فرع ثان".

الفرع األول: االتجاه المؤيد لـ "خوارزميات الذكاء االصطناعي"

إهنا  حيث  عدالة؛  أكثر  اجلنائي  القضائي  النظام  من  جتعل  أهنا  إىل  املخاطرة71  تقييم  منارصوأدوات  يذهب 
تستبدل حدس وحتيز القضاة -خصوًصا التحيز العرقي- بتقييم أكثر "موضوعية" ظاهرًيا، كام أهنا تستطيع أيًضا أن 

حتل حمل نظام دفع الكفالة املالية، الذي يفرض عى املتهم دفع مبلغ مايل لقاء إطاق رساحه.

إنفاذ  يف  البرشي  االنحياز  من  "يقلل  االصطناعي  الذكاء  نظام  أن  اجلنائية72،  العدالة  خرباء  بعض  ويدّعي 
بالتحليل  واملتعلقة  جتريبية  أسس  عى  القائمة  األسئلة  تعتمد  حيث  إنصاًفا؛  أكثر  حكم  نظام  إىل  ويؤدي  القانون 

التنبؤي للمخاطر عى نقاط القوة املرتبطة بتعلم اآللة، واالستدالل اآليل وأشكال الذكاء االصطناعي األخرى".

بمؤسسة  لارتقاء  مهمة  اخلوارزميات  تقنية  تبقى  اخلوارزميات،  تصميم  يف  أخطاء  هناك  كانت  وإن  فحتى 
العدالة إذا ما تم تطبيقها بشكٍل ممنهج وجتربتها للتأكد من حتقيقها للغاية املرجو منها، ففي بعض الواليات األمريكية 
مثًا وبسبب الظروف االجتامعية واالقتصادية الصعبة، فإن األفراد من أصول أفريقية أكثر عرضة للقبض عليهم 

جمدًدا بعد إطاق رساحهم عى خلفية اجلرائم اخلطرة73.

وترتيًبا عى ذلك، فإن تقنية اخلوارزميات ستفرز األفراد من أصول أفريقية باعتبارهم خطًرا عى أمن املجتمع 

70 Privacy International, ‘Digital Stop and Search’ (Privacy International 2018); Edwards L and Urquhart L, ‘Privacy in Public 

Spaces: What Expectations of Privacy Do We Have in Social Media Intelligence?’ (2016) 24 International Journal of Law and 

Information Technology 279.

71 L. Floridi, The Fourth Revolution: how the infosphere is reshaping human reality, Oxford University Press, 2014, p. 31.

72 Jon Kleinberg and Others: Human decisions and machine predictions, Working Paper 23180, National Bureau Of Economic 

Research, 1050 Massachusetts Avenue. Cambridge, MA 2017. http://www.nber.org/papers/w23180.

73 Doris Layton Mackenzie, Sentencing and Corrections in the 21st Century. Setting the Stage for the Future Evaluation Re-

search Group, Department of Criminology and Criminal Justice, University of Maryland 2001, p. 13 , https://www.ncjrs.

gov/pdffiles1/nij/189106-2.pdf.
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باملقارنة مع املتهمني من أصحاب البرشة البيضاء، وذلك سواًء أكان احلُكم صادر عن قاٍض أم عن "خوارزميات 
الذكاء االصطناعي"، ولكن ليس من الرضورة بمكان أن هذه الربجميات منحازة؛ ألن عدم املساواة االجتامعية هي 

أساس املعضلة، أما جتاهل هذا الواقع واهتام اخلوارزميات فهو نوٌع من القصور.

القانون  إنفاذ  يف  االنحياز  من  تقلل  اخلوارزميات  برجمية  أن  إىل  القضاء74،  خرباء  بعض  يذهب  وهكذا، 
تتفوق  املخاطر  تقييم  خوارزميات  أن  حديثة75،  دراسٌة  وجدت  إنصافا ولقد  أكثر  حكم  نظام  إىل  وتؤدي 
البرش  أداء  يبقى  لكن  إطاق رساحه،  من  اعتقال جمرم خال سنتني  إعادة  باحتامل  التنبؤ  أحياًنا يف  البرش  عى 
واخلوارزميات متواضًعا؛ حيث حاول باحثون من جامعتي ستانفورد وكاليفورنيا يف بركي إعادة إجراء جتربة يف 
عام 2018 والتي توصلت إىل أن أداء األشخاص الذين مل يتلقوا أي تدريب كان بنفس جودة أداء برنامج تقييم 
املخاطر املستخدم عى نطاق واسع واملسمى كومباس )COMPAS(؛ حيث يتم تدريب خوارزميات تقييم املخاطر 
باستخدام البيانات التارخيية للمتهمني، وُيفرتض هبا أن تساعد القضاة عى تقرير وجوب حبس املتهم أو إطاق 
رساحه يف انتظار املحاكمة. واحتامالت العود يف القضايا اجلنائية والذي تم اعتامده وتبنيه يف الواليات املتحدة 
األفارقه  من  رجل  عى  احلكم  يف  األمريكيني  القضاة  أحد  إليه  استند  حيث   ،76)2012( العام  منذ  األمريكية 
األمريكيني باحلبس ست سنوات، والذي تبني عدم موضوعية التنبؤات التي يشر إليها الربنامج، نتيجة العديد 
بالعائلة واألصدقاء  املرتبطة  بالبيئة االجتامعية  املتعلقة  املتحيزة ضد األمريكيني األفارقة، ال سيام  من مدخاته 

والتعليم، والوسط االجتامعي..

وكذلك استخدم فريق من املختصني جمموعة بيانات من تقييامت املخاطر التي أجرهتا خوارزمية كومباس، 
إنشاء ملف شخيص  البيانات يف  تتضمن معلومات حول سبعة آالف متهم حقيقي، واعتمدوا عى هذه  والتي 
لكّل منهم، ثم ُعرضت هذه امللفات عى أربعامئة شخص عادي تم توظيفهم عرب منصة أمازون ميكانيكال تورك، 
وقد  املستقبل،  يف  أخرى  جريمًة  يرتكب  قد  املتهم  الشخص  أن  يعتقدون  كانوا  إذا  ما  يقرروا  أن  منهم  وُطلب 
وجدت دراسة عام )2018(77 أن تنبؤات كومباس كانت دقيقًة يف 65٪ من احلاالت، بينام ظهرت دقة التنبؤ عند 
البرش فيام يقرب من67٪ من احلاالت، وقد توصلت الدراسة اجلديدة إىل نتائج متقاربة مع هذه األرقام، فنظام 
خوارزميات الذكاء الصناعي جعل اجلريمة مرتبطة باللون األسود أكثر من ارتباطها باللون األبيض باعتباره رمًزا 

للجريمة. 

74 Zhiyuan Jerry & Jongbin Jung, The limits of human predictions of recidivism. Science Advances 14 Feb 2020:Vol. 6, no. 7, 

eaaz0652, DOI: 10.1126/sciadv.aaz0652. https://advances.sciencemag.org/content/6/7/eaaz0652.

75 Jon Kleinberg and Others: op cit., p. 2.

76 U.S. Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2016, 3 tbl.2 (Jan. 2018) and Jail Inmates in 2016, 2 tbl.1 (Feb. 2018). 
77 See: https://technologyreview (last visited 2/6/2020). 
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الفرع الثاني: االتجاه المنتقد لـ "خوارزميات الذكاء االصطناعي" 

انطاًقا من استناد "خوارزميات الذكاء االصطناعي" إىل األمتتة يشعر بعض الفقه78 بالقلق من أن اخلوارزميات 
تشكل نظاًما رسًيا ملتابعة األفراد عى وقائع مل يقرتفوها بعد، وتتمثل نقطة اخلوف والقلق يف أن مثل هذه الربجميات 
تستهدف األفراد امللونني ظلاًم، أضف إىل ذلك أهنا مل تساعد عى احلد من اجلرائم التي اقرتفت يف السنوات املاضية؛ 
وال ريب أهنا ختلق شكًا من أشكال السلطة تثر حتديات جديدة للقانون، يف أدواره التقليدية يف حتديد وتنظيم 
احلقوق وإجياد ضوابط ملامرسة السلطة بشكل غر قانوين، يف الوقت نفسه إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام 
السلطة اجلديدة واستخدامها بشكل  لتوفر إطار يمكن من خاله نرش هذه  القانون لديه وظيفة  احلقوق79، فإن 
فعال ألغراض ذات قيمة اجتامعية، هبذا املعنى، جيب أن يتامشى القانون مع التدفق للبيانات ويوجهها، بداًل من 
والنشاط احلكومي والترشيعي  التجاري اخلاص  النشاط  هائلة، عرب  املحتملة  الكفاءة  مقاومتها، فمكاسب  جمرد 
عى  اخلوارزمية  والعدالة  املعامات؛  ورسعة  االتصال  لزيادة  منصات  املعلومات  تكنولوجيا  توفر  والقضائي، 

العموم، حتمل يف طياهتا جمموعة من املخاطر، يمكن إمجاهلا يف جمموعة من النقاط اآلتية: 

أوًل: اخلطأ أو عدم الدقة يف التنبؤ نتيجة توافر بيانات غر صحيحة من خال التحيز البرشي، فالتنبؤ الذي يمكن 
أن حيدث بسبب التحيز يف اختيار البيانات املكونة للخوارزمية، واملستعملة يف تصميم اخلوارزمية نفسها، مما 

يساهم يف التحيز بالقرارات القضائية؛ ألن التنبؤات احلسابية هي جمرد مرآة مكربة للتحيزات البرشية80.

ثانًيا: عدم فهم القرارات عى أساس اخلوارزميات التي يصعب استيعاهبا؛ خاصة أدوات العدالة؛ ألن تطويرها 
لذلك،  وتطبيًقا  العدالة81،  مرفق  يف  اإلنسانية  من  تتجرد  خاصة  رشكات  طرف  من  إنتاجها  يتم  ما  غالًبا 
فخوارزمية التشفر- القاعدة القانونية مثًا- تم وضعها مسبًقا للتحكم يف الوضع املستقبي، ومع ذلك، فإن 
هذا الشكل من تعديل القاعدة يف تطبيق القانون أصعب بكثر يف خوارزمية التشفر يف ظل الظروف احلالية، 
قد يكون يف مرحلة ما من أنظمة الذكاء االصطناعي املستقبلية يف مرحلة تتجاوز بكثر أنظمة اخلوارزميات 
املتهم،  خلفية  عى  بناًء  اإلنصاف  مبدأ  بمراعاة  للربجميات  والسامح  وتطبيقها  تطويرها  يتم  بحيث  البسيطة، 

وحقوق اإلنسان واالعتبارات الدستورية.

وبناًء عليه، تكمن كل هذه التحديات يف سلسلة من املشاكل املرتابطة فيام يتعلق بنقص املعرفة واخلربة 

78 Edwards, L. & Veale, M., ‘Enslaving the Algorithm: From a "Right to an Explanation" to a "Right to Better Decisions"?’ 
(2018) 16 IEEE Security & Privacy 46. - Information Commissioner’s Office, Outsourcing Oversight? The Case for Reforming 

Access to Information Law (ICO 2019). 	Kemper, J. &Kolkman, D., ‘Transparent to Whom? No Algorithmic Accountability 

without a Critical Audience’ (2018) Information, Communication & Society (2018) doi: 10/gfdbp6. www.lawsociety.org.uk.

جهاد عفيفي، الذكاء الصطناعي واألنظمة اخلبرية، دار املجد للنرش والتوزيع، 2015، ص 21.  79
80 Daniel Crevier, AI: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence (New York: Basic Books, 1993), ISBN 0-465-02997-3 

https://www.researchgate.net/publication/233820788_AI_The_Tumultuous_History_of_the_Search_for_Artificial_Intel-

ligence (last visited 12/7/2020).

القانونية  للدارسات  الجتهاد  جملة  	 إشكالية العاقة بني البرش واآللة"،  "نحو تنظيم قانوين للذكاء االصطناعي يف حياتنا  عامد الدحيات،   81
والقتصادية، م 8، ع 5، 2019، ص 18.
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من جانب املؤسسة القضائية خاصة، ومن جانب املجتمع بشكل عام؛ وعدم رغبة كيانات الربجمة ألسباب 
جتارية بشكل رئييس يف الكشف عن تشفر الربامج التي استخدمتها، وحتى مع اخلربة التقنية يصعب حتليل 
ما حدث وما سيحدث؛ ومجود معني يف نقطة تفاعل تشفر برامج اخلوارزميات والقانون، أو باألحرى حيث 
حيل التشفر حمل القواعد القانونية، هذه املشاكل تظهر يف عامل تنترش فيه املعاجلة اآللية بشكل متزايد، وتتسلل 

إىل مجيع جوانب حياتنا بشكل ملموس.

ثالًثا: يمكن أن يؤدي عدم الفهم املحتمل ل "خوارزميات الذكاء االصطناعي" إىل تقليل مساءلة السلطة القضائية 
أمام املجتمع عامة واألفراد خاصة، فغالًبا ما يعتقد اخلرباء القانونيون أن غالبية اآلراء القضائية تشر إىل حد 
ما إىل اختاذ القرار البرشي الفعي، واملنطق الذي حتتويه هذه اآلراء، يتكون يف الواقع من مبدأ املاءمة والقناعة 

الوجدانية للقايض.

وانطاقا من استنادها إىل الرقمنة، خيشى معارضو "العدالة التنبؤية" أن ترقمن هذه العدالة عمل املؤسسة 
القضائية، بحيث يصبح العمل القضائي ظاهرًة رقمية أكثر منه ظاهرًة فكرية، تؤثر سلًبا عى منظومة العمل 
القضائي82، ولن يكون بوسع اخلوارزميات عى اإلطاق أن حتلل الظروف الشخصية لكل متهم يف الدعاوى 

اجلنائية.

أن األمثلة العملية الستخدام الذكاء االصطناعي يف القرارات القضائية نادرة، فهي أدوات تستخدم يف 
سياق قضائي ولكن يف الغالب من قبل الرشكات اخلاصة أو اجلهات القضائية األخرى؛ أي من قبل املحامني 

والقانونيني، إىل جانب األدوات التي يتم تنفيذها من قبل القطاع اخلاص واجلهات القضائية.

وكذلك، أظهرت اخلوارزميات صعوبة يف التعامل مع املحتوى الداليل، بشكل رئيس مع النسيج املفتوح 
للغة الطبيعية والقانونية83، وهي بعض سامت القواعد القانونية واللغة التي تتطلب اهتامًما خاًصا حلالة معينة، 
التي تكلف هبا، وهذه  الذكاء االصطناعي" أن تكون منحازة وغر مائمة للمهام  "خوارزميات  لـ  ويمكن 
اإلشكالية تبدو حني يضطلع الذكاء االصطناعي بإجراءات قانونية تستلزم ثقة املجتمع، مثل إصدار األحكام 

اجلنائية.

رابًعا: عرب املهتمون بحقوق اإلنسان عن خماوفهم بشأن ما حيدث عندما يتزايد استخدام هذه التقنيات، فصحيح 
"خوارزميات الذكاء االصطناعي" غر اجلديرة بالثقة قد تؤدي إىل قرارات اعتقال خاطئة بناء عى سوء  أن 

التعرف عى وجه الشخص، أو إىل حوادث وفوىض يف حركة السر بسبب نتائج حسابية خاطئة.

إدارة  بتنميط  املتعلقة   COMPAS اجلنائية  املخاطر  تقييم  نظام  حول  تقريًرا  الدارسني84،  بعض  قدم  وقد 
العقوبات البديلة وُيستخدم هذا الربنامج يف جلسات احلكم وإطاق الرساح املرشوط يف مجيع أنحاء أمريكا، 

82 اخلطيب، مرجع سابق، ص 19.
83 Ferrer Beltrán & Ratti G B., "Validity and Defeasibility in the Legal Domain", Law and Philosophy, 29, 2010, pp. 601-626.

84 Jeff Larson, Surya Mattu, LaurenKirchner & Julia Angwin: How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm May 23, 
2016, https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm.
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وتبني من خال الدراسة أن النظام ييسء متثيل خماطر معاودة اإلجرام لدى خمتلف املدانني بالقضايا اجلنائية.

عى  والّتحصيل  الّشخصّية85،  معطياته  بمعاجلة  املعنّي  إعام  وجوب  رضورة  نرى  تقدم،  ما  عى  بناًء 
موافقته املسبقة واملستنرة، ويقتيض مبدأ الشفافية أن يتّم الّتحصيل عى موافقة املعنّيني عى معاجلة معطياهتم 
الّشخصّية86 بموجب إرادة حّرة ورصحية، ما مل يقتيض القانون خاف ذلك، وأن يتّم إعامهم بكّل وضوح 
بجميع الّظروف املحيطة بعملّيات املعاجلة اّلتي ستستهدف معطياهتم الّشخصّية، ومّدهم بكافة املعطيات اّلتي 
بجميع  وإعامهم  منها،  واملستفيدين  وأهدافها  املعاجلة  عن  املسؤول  كهوّية  العملّية،  مراقبة  من  ستمّكنهم 

اإلجراءات املّتبعة بشأن بياناهتم، وبحقوقهم، كاحلّق يف النّفاذ للمعطيات، وحّق حتيينها واالعرتاض عليها.

تفاصيلها  ستفقد  رياضية،  معادالت  إىل  العدالة  حول  الفلسفية  األفكار  حتويل  عند  أنه  نجد  وأخًرا، 
ومرونتها وقابليتها للتغير، وال يعني هذا أن بعض اجلهود الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف لن تكون مفيدة يف 

هناية املطاف، ولكن ما زال هناك الكثر من الريبة!

المبحث الثالث: استخدام الخوارزميات في مرحلة المحاكمة

بينام حياول العلامء واملربجمون87، إتقان أنظمة الذكاء االصطناعي التي يمكن أن تعمل يف السلطة القضائية، 
ومساعدة القضاة عى اختاذ قرارات أفضل، باإلضافة لتزويد املجتمع بعدالة أكثر إنصاًفا، أو حتى تسليم القرارات 
يف قضية إنسانية، فإهنم حياولون للحصول عى مثل هذه األنظمة لتقييامت خوارزمية تريض أطراف الدعوى اجلنائية 

عى أفضل وجه.

ويف ضوء ذلك، فإننا سنبحث اخلوارزميات واحلق يف حماكمة عادلة يف "مطلب أول"، ثم استخدام التكنولوجيا 
التنبؤية للخوارزميات يف إصدار األحكام اجلنائية يف "مطلب ثان".

المطلب األول: الخوارزميات والحق في محاكمة عادلة

من مقتضيات املحاكمة العادلة، ووفًقا للمواثيق الدولية، حق كل متهم باقرتاف جريمة أن يعترب بريًئا إىل أن 
يثبت عليه اجلرم قــانونــًا، وحقه بأن يتمتع أثنــاء النظــر يف قضيتـــه بضامنات منها إعامه رسيًعا وبالتفصيــل، 
وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمــة املوجهـــة إليـه وأسباهبا، وأن حياكم دون تأخر ال مربر له88، وأن يناقش شهود 

االهتام، وأن حيصل عى املوافقة عى استدعاء شهود النفي بذات الرشوط املطبقة يف حالة شهود االهتام.

من  العديد  يثر  القضائية  واألحكام  القرارات  يف  عليها  واالعتامد  اخلوارزميات  انتشار  بات  فقد  وعليه، 

انظر: املادة )2( من قانون محاية البيانات الشخصية املرصي رقم )151( لسنة )2020(.  85
فرنسا كرست هذه املبادئ والضوابط يف القانون املؤرخ يف 6 جانفي 1978، وبالنسبة إىل تونس يف القانون األسايس املؤرخ يف 27 جويلية   86

2004 أما بالنسبة إىل املغرب فقد تم تكريسها يف القانون املؤرخ يف 18 فيفري 2009.
87 Steven Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, Penguin Books, 2018, p. 300.

حممد فرجية، "ضامنات احلق يف حماكمة عادلة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان"، جملة املفكر، م 9، ع 10، 2019، ص 428.  88
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املخاوف عى ضامنات املحاكمة العادلة، وخاصة ما تعانيه اخلوارزميات من حتيزات فمن الواجب االهتامم هبذه 
االنحيازات ومعاجلتها وال يتعني علينا أن نجلب املظامل البنيوية السابقة إىل املستقبل الذي نخلقه، وقد أكدت جتربة 
عملية تم تنفيذها يف فرجينيا هذه الفرضية، فقد "أدى استخدام اخلوارزميات إىل مضاعفة أعداد املتهمني الذين 

يطلق رساحهم دون أن يؤدي ذلك إىل زيادة يف عدد الذين يتهربون من موعد حماكمتهم"89.

ولذلك، أضحى استخدام اخلوارزميات يف أنظمة العدالة اجلنائية يثر خماوف جدية فيام يتعلق باملادة السادسة 
"املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة" من "االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان"90، واملادة 47 من ميثاق "احلقوق األساسية 
لاحتاد األورويب"91، ومبدأ املساواة يف القانون وإجراءات الدعوى اجلنائية كام أقرهتا "املحكمة األوروبية حلقوق 
"االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان"  اإلنسان"92، وتضمن معاير املحاكمة العادلة الواردة يف املادة السادسة من 
للمتهمني احلق يف املشاركة الفعالة يف املحاكمة، وتشمل افرتاض الرباءة، واحلق يف معرفة سبب االهتام وطبيعته، 

واحلق يف الدفاع عن النفس... إلخ.

التحديات فيام يتعلق بضامن  البيانات الشخصية غر كاٍف ملعاجلة مجيع  بنا اإلشارة إىل أن نظام محاية  وجتدر 
امتثال أنظمة الذكاء االصطناعي حلقوق اإلنسان، ومن ثم، فإن اآلثار املرتتبة عى حقوق اإلنسان متعددة، ومن 
اآللية هي93: احلق يف حماكمة عادلة  املعاجلة  تتأثر من خال استخدام خوارزميات  قد  التي  أهم حقوق اإلنسان 
ومراعاة األصول القانونية، واخلصوصية ومحاية البيانات، وكذلك حرية التعبر واحلق يف املساوة وحظر التمييز، 
إضافة إىل احلقوق االجتامعية واحلصول عى اخلدمات العامة، ونظًرا؛ ألن احلريات األساسية مرتابطة ومتشابكة 
من املحتمل أن تتأثر مجيع حقوق اإلنسان باستخدام اخلوارزميات، عى سبيل املثال الرعاية االجتامعية واألنظمة 
القانونية إىل  "خوارزميات الذكاء االصطناعي" املستخدمة يف النظم واملجاالت  القضائية، لذلك قد يؤدي تطور 

تعطيل مفهوم حقوق اإلنسان كحق دستوري.

وهكذا، يتم انتهاك احلق يف املشاركة الفعالة يف جمموعة متنوعة من اإلجراءات اجلنائية، بدًءا من املحاكمة عن 
بعد عرب شاشات الفيديو يف قاعة املحكمة ملنع املتهم من احلضور يف املحاكمة أو من مناقشة شاهد يشهد ضد املتهم، 
وهذا األخر هو أيًضا أحد الضامنات للمحاكمة العادلة الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة السادسة - آنفة الذكر 
- ويتطلب تقديم مجيع األدلة ضد املتهم يف حضوره وحضور أطراف الدعوى اجلنائية يف جلسة استامع علنية، مما 
يمنح املتهم فرصة فعالة لتفنيد أدلة اإلثبات، وال ينطبق احلق يف املواجهة عى الشهود فقط، ويشمل أيًضا اخلرباء 

بنصغر، مرجع سابق، ص 22.  89
90 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) (here-

inafter: ECHR).

 .)ECHR( اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يشار إليها فيام يي باسم االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
91 Charter of Fundamental Rights of the European Union [2012] OJ C 326 (hereinafter: Charter). 
92 The Committee of Experts on Internet Intermediaries (MSI-NET) [34], p. 11. 

93 Alexandra Chouldechova, Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments, 

https://www.andrew.cmu.edu/user/achoulde/files/disparate_impact.pdf.
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واملجني عليهم، يف أي حالة تكون فيها البيانات إىل حد ما كأساس إلدانة اجلاين، فإنه يشكل دليًا عى املقاضاة التي 
تنطبق عليها ضامنات املحاكمة العادلة، يمكن تطبيق احلق املنصوص عليه يف املادة 3/6/د عى األدلة املستندية 

وملفات احلاسب اآليل ذات صلة باالهتامات اجلنائية ضد املتهم.

الرد عى األدلة  الفعالة يف املحاكمة، جيب أن يكون املجني عليه قادًرا عى  لذلك، من أجل ضامن املشاركة 
املؤمتتة التي هي أساس إدانته، ومع ذلك، فإن احلق يف املواجهة ليس مطلًقا ويمكن تقييده إذا تم استيفاء رشوط 

معينة. 

إذا  انتهاك احلق يف حماكمة عادلة  للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هو  التقليدي  النهج  فقد كان  وعليه، 
كانت اإلدانة تستند عى دليل مؤمتت94، ومع ذلك، ابتعدت املحكمة جزئًيا عن اجتهاداهتا السابقة، مشرة إىل أن 
قبول األدلة املؤمتتة لن يؤدي تلقائًيا إىل خرق املادة 1/6 عند تقييم نزاهة املحاكمة، وللمحكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان أن تنظر فيام إذا كان من الرضوري قبول مثل هذه األدلة وما إذا كانت هناك أدلة كافية، بام يف ذلك ضامنات 
إجرائية قوية، إن اإلشكاالت التي تطرحها أنظمة الذكاء االصطناعي تشبه إىل حد كبر تلك اإلفادات التي قدمها 

شهود جمهولون أو أدلة مستنديه غر مفصح عنها مما يؤدي إىل عدم شفافية أنظمة الذكاء االصطناعي.

وبناًء عليه، بات من الرضوري ضامن إتاحة الفرصة للمتهم لتفنيد األدلة املقدمة ضده أو ملوازنة عبء عدم 
املتهم يف وضع غر مؤايت، جيب  الكشف عن هوية الشهود الرسيني، ويف ظل قواعد صارمة تضمن عدم وضع 
لتحقيق  اجلنائية،  العدالة  بيئات  يف  املستخدمة  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  استخدام  عى  القاعدة  هذه  مثل  تطبيق 
الغامضة  الذكاء االصطناعي  أنظمة  املحاكمة من جهة، واستخدام  الفعالة يف  املشاركة  توازن عادل بني احلق يف 
املستقبل من جهة أخرى، وينبغي  املتهم يف  أكثر دقة لسلوك  تقييامت  إىل  الوصول  القضاة عى  املصممة ملساعدة 
تفسر احلق يف استجواب الشهود بحيث يشمل أيًضا احلق يف فحص البيانات والقواعد األساسية ملنهجية تقييم 
املخاطر، يف إجراءات التقييم، ويستتبع مثل هذا احلق التأكد من أنه يمكن للشخص املدان أن يشكك يف البيانات 
التي يتم إدخاهلا يف اخلوارزمية. وبالتايل، هل تنتهك "خوارزميات الذكاء االصطناعي" حق املتهم يف اإلجراءات 

القانونية الواجبة؟ 

قادرين  فإن األطراف غر  املخاطر" هي ملكية خاصة،  "تقييم  لتحديد خوارزمية  املحددة  الصيغة  إن  حيث 
عى الطعن يف صحة النتائج، وهذا ينتهك حق املتهمني يف املحاكمة العادلة، وتطبيًقا لذلك تم الطعن يف استخدام 
يف  املتهم  حلق  انتهاًكا  باعتباره  ويسكونسن"  ضد  "لوميس  قضية  يف  األحكام  إصدار  يف  كومباس  خوارزميات 
الصاحية  مناقشة  من  املتهم  متنع   COMPAS لـ  امللكية  طبيعة  هو  األول  لسببني:  الواجبة،  القانونية  اإلجراءات 
العلمية لتقييم COMPAS، ثانًيا، جيادل لوميس بأن اخلوارزمية غر دستورية بسبب الطريقة التي تنظر هبا إىل جنس 

94 Cour Européenne Des Droits De L’homme, European Court Of Human Rightscase of Doorson V. The Netherlands (Application 

no. 0524/92), Council Of Europe, Judgmentstrasbourg, 26 March 1996, p. 11. 
https://www.hrdp.org/files/2013/09/08/CASE_OF_DOORSON_v._THE_NETHERLANDS_.pdf
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أطراف الدعوى، فلدى COMPAS مقياس منفصل للنساء والرجال95.

وكذلك، توصلت حمكمة االستئناف يف والية كنساس يف قضية كنساس ضد والز "2017"96، إىل حكم خمالف 
مراجعة  لتقييم  الكامل  احلق  إىل  بالوصول  للمتهم  السامح  جيب  أنه  املحكمة  قررت  حيث   "Loomis" خلوارزمية 
خمزون بيانات خوارزمية "R	LSI"، والذي اعتمدت عليه املحكمة يف تقرير رشوط االختبار التي تفرض عليه، وقد 
قررت حمكمة االستئناف أنه برفض وصول املتهم إىل تقييم R	LSI، حرمته حمكمة املقاطعة من فرصة الطعن يف دقة 
البيانات التي كان مطلوًبا من املحكمة االعتامد عليها يف حتديد رشوط فرتة االختبار القضائي. وكذلك يف قضية 
كنساس ضد إيسرتلينج97، قررت حمكمة االستئناف أن فشل املحكمة املحلية يف منح املتهم من حق االطاع عى 
نسخة من خوارزمية R	LSI بالكامل حرمه من حقه الدستوري يف اإلجراءات القانونية الواجبة يف مرحلة إصدار 

احلكم يف إجراءاته اجلنائية.

ولذلك، نرى أنه لتطبيق مبدأ حق التقايض يف أجل معقول وضامن ترسيع إصدار القرارات واألحكام اجلنائية، 
الذي  العام  النطاق  التي حتدد  الترشيعات  الواجب صياغة وسن  العدالة، صار من  بقطاع  التوجه  وإلنجاح هذا 
تعمل فيه "خوارزميات الذكاء االصطناعي"، وما قد يرتتب عليها من أخطاء، وإدراًكا ألمهية وجود قوانني حديثة 
القائمة عى برجمية الذكاء االصطناعي، إىل جانب تعميم القواعد واملبادئ  التطبيقات  مائمة لتنظم طبيعة عمل 

التوجيهية ملصممي برامج اخلوارزميات للتعامل معها عند احلاجة.

المطلب الثاني: استخدام التكنولوجيا التنبؤية للخوارزميات في إصدار األحكام الجنائية

واحرتام  الوجداين  وتقديره  حدسه  عى  اجلنائية  األحكام  وإصدار  القرارات  اختاذه  عند  القايض  يعتمد 
القوانني اجلنائية، ولقد لوحظ يف أكثر من مناسبة عى وجود تناقض يف األحكام القضائية الصادرة عن قضاة نفس 
املحكمة أو مقارنة مع األحكام الصادرة عن حماكم نفس النوع، ولتفادي هذه اإلشكالية ومواكبة للتطور العلمي 
ملساعدة  االصطناعي  الذكاء  ووكاء  اخلوارزميات  عى  تعتمد  عديدة  بدول  املحاكم  أصبحت  والتكنولوجي98، 
القايض عى اختاذ القرار، واالعتامد عى نتائج مؤمتته تصدرها خوارزميات تقييم املخاطر، مثل: "هروب املتهم من 
املثول أمام املحكمة إذا ما تم إخاء سبيله أو احتامل ارتكابه ألي واقعة أخرى، وتصدر هاته اخلوارزمية النتائج 

استناًدا عى معطيات تارخيية للمتهم وبيانات أخرى دون حماباة أو متييز"99.

95 Megan Garber, When Algorithms Take the Stand, The Atlantic (Jun. 30, 2020), http://www.theatlantic.com/technology/

archive/2016/06/when-algorithms-take-thestand/489566/.

96 https://www.brookings.edu/blog/techtank/algorithms-and-sentencing-what-does-due-process-require (last visited 
2/7/2020). 

97 See generally Willcocks L. P., & Lacity, M., Service Automation Robots and the Future of Work (SB Publishing 2016). 

http://sbpublishing.org/index.html (last visited 2/7/2020). 
سحر عبد الستار إمام، "انعكاسات العرص الرقمي عى قيم وتقاليد القضاء"، املجلة املرصية للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد  العارش،   98

يناير 2018، ص 53.
www.rand.org/t/،"التحيز واألخطاء يف الذكاء االصطناعي "ذكاء اصطناعي بمامح برشية - خماطر  أوشونديه أوشوبا ووليام ويسلر،   99
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وبعد نجاح برنامج اخلوارزميات يف التنبؤ بالعديد من الدعاوى التي ُعرضت عى "املحكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان"، يتوقع املعنيون يف هذا املجال: "أن يقوم الذكاء االصطناعي بدور القايض، خصوًصا عندما يتعلق األمر 
بتحليل بيانات املتعاملني، وتصنيف القضايا وأنواعها بدقة كبرة، وكل ما يتعلق بالقوانني والترشيعات املتخصصة 
القضائية، وعند عرض قضية  لبناء خربته  بالبيانات وجدولتها  الذاتية  التغذية  آليات  النظام  بكل حمكمة، ويتوىل 
جديدة عى النظام، يربط احلقائق املتشاهبة بقضية سابقة، ثم جيزم يف حكمها، مما يساعده عى التنبؤ باحلكم يف وقت 

ُيقاس بأقل من ثانية بدقة تصل إىل ٪79"100.

لذلك، بدأت العديد من أنظمة العدالة تطبيق "خوارزميات الذكاء االصطناعي" "AI" كأداة للتنبؤ بخطر عودة 
بعض اجلناة إىل اقرتاف اجلرائم والنظر يف هذا التقييم عند إصدار األحكام اجلنائية، وقد تنذر هذه التجارب بنمو 
مستوى  زيادة  لتعكس  اجلنائية  األحكام  إصدار  عند  احلاسمة  اجلنائية  القرارات  صنع  عملية  يف  االستخدام  هذا 
التنبؤية يف  اخلوارزميات  استخدام  نحو  التوجه  أن  بيد  القضاة،  بني  االصطناعي  الذكاء  استخدام  مع  االطمئنان 
إصدار األحكام اجلنائية هو تطور مثر للقلق ينبغي أن تقابله املحاكم عند إصدار األحكام بالتشكيك والتدقيق 

العميق؛ وذلك لألسباب التالية: 

اجلنائية  لإلجراءات  األساسية  املبادئ  انتهاك  إىل  األحكام  إصدار  عند  اخلوارزميات  استخدام  يؤدي  قد  أوًل: 
احلقوق ومنها:  العديد من  اجلنائية، وذلك يف  العدالة  استخدامها يف  يؤثر  أن  املحتمل  قانوًنا، ومن  الواجبة 
افرتاض الرباءة؛ احلق يف حماكمة عادلة "بام يف ذلك تكافؤ وسائل الدفاع يف اإلجراءات القضائية، واحلق يف 
استجواب الشهود"؛ احلق يف حمكمة مستقلة ونزهية "بام يف ذلك احلق يف قايض يتم اختياره عشوائًيا"؛ مبدأ عدم 
التمييز واملساواة؛ ومبدأ الرشعية وطمس معاير اإلثبات القائمة، لذلك بات الذكاء االصطناعي أكثر تعقيًدا 

مع مفهوم التعلم العميق مع الشبكات العصبية االصطناعية. 

ثانًيا: تقدم "خوارزميات الذكاء االصطناعي" احلالية خماطر غر مقبولة للخطأ والتحيز الضمني. "كام مر معنا سابًقا"

ثالًثا: يعترب االعتامد عى الذكاء االصطناعي للتنبؤ بالعودة إىل اإلجرام تنازل بشكل غر مبارش عن سلطة القايض 
التقديرية حلساب الربامج اخلوارزمية.

رابًعا: حتى وقتنا احلارض، من املحتمل أن يكون استخدام اخلوارزميات يف احلكم غر عادلة، ويعد تنازل غر حكيم 
عن الوظيفة القضائية، ففي اإلجراءات اجلنائية عادة ما يكون للقضاة مساحة واسعة يف إصدار األحكام من 
خال صياغة تعكس أهداف السياسة اجلنائية، فالسلطة القضائية هي با شك جمال النشاط البرشي حيث 
يتوقع الفرد أن تظهر الطبيعة البرشية نفسها عى أكمل وجه: ويتوقع الفرد أن يطبق القايض العقل والعاطفة 
عى أحكامه، والسؤال الذي يتبادر إىل األذهان يف هذا الشأن، هل يمكن للخوارزميات أن تكون معقولة يف 

قراراهتا القضائية؟ أم ال يمكن أن تكون أكثر من جمرد منطق؟

100 Nikolaos Aletras, et,al, "Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Pro-

cessing perspective", published on 24 October 2016, [Online], https://peerj.com/articles/cs-93 (last visited 14/7/2020).
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يف احلقيقة، إن التطبيق املتزايد ألنظمة "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يف العديد من األنظمة القضائية أثار 
مجلة من األسئلة القانونية واألخاقية101، والتي تم تناوهلا من قبل االحتاد األورويب يف امليثاق األخاقي األورويب 
بشأن استخدام الذكاء االصطناعي يف األنظمة القضائية وبيئتها، الصادر عن املفوضية األوروبية لفعالية العدالة - 
سالفة الذكر-، وستكون استجاباهتا املؤقتة ملجال التكنولوجيا حيث ال يمكن التنبؤ هبا بصورة جوهرية جزًءا من 
التحليل102؛ حيث يبدو أهنا ترتدد بني احتضان تقنية الذكاء االصطناعي، أو االستسام لإلمكانات املثرة للقلق 

املنترشة يف اخليال العلمي.

ففي الواليات املتحدة األمريكية، تستخدم إحدى حماكم مدينة كليفاند أداة مزودة بتقنية الذكاء االصطناعي 
عند إصدار األحكام، بالطبع لن حتل التكنولوجيا حمل القايض، لكنها قد تساعد يف توقع هناية القضية. ويتطلب 
 Source" توقع حكم القضية يف القانون تزويد التكنولوجيا بخريطة القانون وحتويل القضايا إىل شفرات مصدرية
Code" يمكن لآللة قراءهتا103. ففي العام 2016 قام فريق من الباحثني األمريكيني والربيطانيني يف جمال املعلوماتية 

للمحكمة  القضائية  األحكام  من  جمموعة  استقراء  عى  قادر  خوارزمي  برنامج  بوضع  النفس  وعلم  والقانون 
األوروبية حلقوق اإلنسان، من خال جمموعة من الوقائع، وبمعدل موثوقية وصلت إىل 104٪80.

اجلناة  مثول  احتامل  مدى  يوضحوا  أن  فينبغي  صعبة،  مهمة  اجلنائية  العدالة  نظام  يف  للمختصني  أن  يبدو 
للمحاكمة، سواء كانوا مذنبني أم ال، وما جيب أن تكون عقوبتهم، أو ما إذا كان اإلفراج املرشوط مستحًقا أم ال، 
وما هو نوع االختبار القضائي الذي جيب فرضه، وتتطلب هذه القرارات حكاًم، وبراعة حتليلية، ستغر األحكام 
الصادرة مسار حياة األفراد بشكل دائم، لكن احلكم البرشي جيلب إخفاقات كالفوارق العرقية يف عملية إصدار 

األحكام اجلنائية.

ُيسَجن، وبالتايل فإن  تقرر من  نيابة عنا، فهي  العدالة  بتقييم  بيد أن اخلوارزميات بدأت -بوترة متسارعة- 
مصممي اخلوارزميات أصبحوا مطالبني بتوضيح كيفية جتسيد العدالة يف التعليامت الربجمية التي يصمموها.

لذلك، ال تواجه املحاكم أي مهمة بسيطة يف: حتديد القضايا القانونية واألخاقية بام يف ذلك املخاوف بشأن 
الشفافية، واإلجراءات القانونية الواجبة، وخصوصية البيانات؛ وفهم تقنية الذكاء االصطناعي ذلك سيكون قيد 
النظر من أجل إصدار أحكام قانونية سليمة؛ وتقدير اآلثار املحتملة لألحكام القانونية عى التطورات التكنولوجية 
القضايا  فهم  عى  القضاة  قدرة  حتسني  الرضوري  فمن  االعتبار،  بنظر  ذلك  أخذ  مع  األفراد،  وحقوق  املستقبلية 

التقنية يف الدعاوى القضائية املتعلقة بالذكاء االصطناعي.

فهناك العديد من األمور التي يتعني أن تقوم هبا أنظمة املحاكم واملنظامت املهنية لتعزيز القدرات التقنية للقضاة: 

101 Steven Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, Penguin Books, 2018, p. 300.

102 ibid.

103 Judges now using Artificial Intelligence to Rule on Prisoners, Science & Technology. February 07, 2018, https://learnin-

genglish.voanews.com/a/ai-used-by-judges-to-rule-on-prisoners/4236134.html.

104 اخلطيب، مرجع سابق، ص 39.
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من خال تثقيف السلطة القضائية بشأن االسرتاتيجيات املتاحة حالًيا إلباغ القضاة حول االبتكارات التكنولوجية 
الرئيسة يف جمال العملية القضائية؛ وتشجيع البحث والربامج التجريبية حول االبتكارات اإلضافية لتزويد القضاة 
القانونية  املهنية  املنظامت  مع  والعمل  السليم،  القانوين  القرار  اختاذ  ضامن  يف  تساعد  أن  يمكن  التي  الفنية  باخلربة 
الذكاء االصطناعي، واآلثار األوسع  تعتمد عى  التي  بالتكنولوجيا  القضائي واملحامني  الضبط  لتعريف مأموري 
معلومات  لتقديم  القضاة  عى  اقرتاحها  يمكنهم  التي  والطرق  االصطناعي،  بالذكاء  املتعلقة  القانونية  للقضايا 
حمايدة عن اخلوارزميات ذات الصلة يف املحاكمة من خال اجلمع بني كبار املتخصصني من ذوي اخلربة يف الذكاء 

االصطناعي للعمل بشكل منسق لتثقيف أعضاء السلطة القضائية حول "خوارزميات الذكاء االصطناعي".

العمل  يف  االصطناعي"  الذكاء  "خوارزميات  إدخال  تعيق  رئيسة  أسباب  ثاثة  هناك  إن  القول  إىل  نخلص 
اجلانب  وفقدان  املناسبة،  والترشيعات  القوانني  توافر  وعدم  املجتمع،  أفراد  من  الثقة  ضعف  وهي؛  القضائي، 

اإلنساين لـ"خوارزميات الذكاء االصطناعي".

الخاتمة

شهد العامل مع موجة التكنولوجية وتطورها املطرد وغزوها خمتلف مناحي احلياة مياد الثورة الرابعة، التي 
سبل  توفر  قوامها  للبرشية  خدمة  وتقديم  الرقمية،  الطبيعة  ذي  واألخر  لألشياء  املادي  البعد  بني  باجلمع  تتميز 
الراحة، واملسامهة يف إجياد حلول جذرية للمشـاكل التي كان يعاين منها اإلنسان يف املايض القريب. لذا، ستؤدي 
زيادة استخدام القضاء لـ"خوارزميات الذكاء االصطناعي" إىل تغير القدرات العملية واحلوافز املؤسسية، وستكون 
النتيجة املحتملة صعود القيم املرتبطة بالعدالة املقننة. وهذا التطور سيعزز بدوره زيادة اعتامد أنظمة العدالة عى 

الذكاء االصطناعي، مما سيخلق تعزيًزا ذاتًيا لتطوير العدالة املؤمتتة بشكل طبيعي. 

تبني لنا من خال هذه الدراسة أن االعتامد عى "خوارزميات الذكاء االصطناعي" يقدم توضيًحا لكيفية إسهام 	 
الذكاء  إىل  التحول  هبا  سيؤثر  التي  بالطرق  مهمة  حالة  ودراسة  العدالة،  قيم  حتديث  يف  التكنولوجي  التغير 
القرارات القضائية. ومع ذلك، فإن زيادة األحكام القضائية باستخدام خوارزمية الذكاء  االصطناعي عى اختاذـ 
االصطناعي التي تتميز بالعدالة املقننة ليست هناية حتمية، فقد يستجيب منتقدو اخلوارزميات، وكذلك أنصار 
العدالة، بطرق حتافظ عى قيمهم املفضلة يف سياقات معينة، أو حتى تسمح بتحسينها، ستؤثر أيًضا عى جاذبية 
العدالة املقننة داخل املؤسسات العدلية؛ إذ أضحت العدالة املقننة بارزة يف القضاء، إن تأثر اخلوارزميات عى 

القيم سيكون عى األرجح أكرب يف مرحلة االستدالل والتحضر للجريمة "الرشطة التنبؤية". 

يتعني أن يكون هناك املزيد من التواصل حول مميزات اخلوارزميات، فالذكاء االصطناعي هو تقنيات واعدة 	 
للتفاؤل غر  السامح  ينبغي  التعامل معها، وال  أثناء  يتطلب مسؤولية كبرة  فإنه  املميزات،  بالعديد من  تتمتع 

املربر، وال اخلوف غر املربر، بمنعنا من استكشاف هذه الربامج واالستفادة من ثامرها. 
يمكن أن يساعد التقدم يف "خوارزميات الذكاء االصطناعي" عى حتقيق التوازن يف بعض مراحل اإلجراءات 	 
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القضائي  الضبط  سلطات  االصطناعي  الذكاء  عى  تعتمد  التي  األساسية  األنظمة  تساعد  حيث  اجلنائية؛ 
والتحقيق، وكذلك القضاء بالفعل عى تقييم املخاطر املختلفة للمشتبه هبم واملتهمني، من حيث احتامل ختطي 

اجلاين الكفالة إىل احتامل أن يعاد اإلفراج املرشوط املحتمل. 
أن التوجه نحو استخدام اخلوارزميات التنبؤية يف إصدار األحكام اجلنائية هو تطور مثر للقلق، ينبغي أن تقابله 	 

املحاكم عند إصدار األحكام بالتشكيك والتدقيق العميق.
ال تزال هناك حاجة إىل اإلرشاف عى نتائج اخلوارزميات، وسيبقى األفراد بحاجة إىل توجيه الربجمية، وسيحتاج 	 

واضعو السياسات إىل إعطاء األولوية لألهداف املتناقضة، مثل ما إذا كان من األهم تقليل معدل اجلريمة أو 
عدد السجناء، وما إذا كان التأكيد عى العود أو إعادة التأهيل يف أي حالة معينة، قد يرغب القايض يف التفكر 
يف عوامل إضافية خارج نطاق حتليل الذكاء االصطناعي واملتغرات التي حيتاجها يف حكمه، وايًضا يعد فهم 
البيانات التي تقوم عليها هذه اخلوارزميات أمًرا رضورًيا لفهم كيفية عملها، الختبار صاحيتها، ال سيام عندما 
يتعلق األمر بالتعلم اآليل، سنحتاج أيًضا إىل الوصول إىل جمموعة البيانات هذه، وهذا يؤكد أمهية الشفافية يف 
العقوبة هو  كيفية حساب  أو  الكفالة  املتهم من  فهم سبب حرمان  إن  املخاطر،  تقييم  لربامج  الداخي  العمل 

جانب أسايس من العدالة املقننة.
اجلنائية 	  العدالة  نظام  يف  البرشي  والتفاعل  االصطناعي  للذكاء  الصحيح  التوازن  عى  العثور  أن  لنا،  تبني 

مهمة صعبة، وحيتمل أن يقاوم القضاة التغير، وسوف نحتاج إىل أنظمة ومؤسسات تضمن الشفافية املناسبة 
واإلجراءات القانونية الواجبة، لكن ال يمكننا التخي عن أنظمة اخلوارزميات ألنه صعب. 

وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات، وهي:

 تأيت التوصية بالتنصيص عى مستوى قوانني محاية البيانات الشخصية التي صدرت - مؤخًرا أو عى وشك 	 
الصدور - بالنص عى مدى جواز تبني أو حظر "خوارزميات الذكاء االصطناعي" ومثلام فعل املرشع املغريب 
من خال القانون "08	09" املتعلق بحامية البيانات الشخصية من خال النص عى تشجيع وتطوير معاجلة 
البيانات واملعطيات القانونية من أجل تنظيم العدالة اخلوارزمية يف إطار احرتام املبادئ اجلوهرية حلامية البيانات 
الشخصية، لتجنب أي تداعيات ترشيعية قد تنتج عن حتيز مصممي اخلوارزميات، فهناك حاجة إىل جمموعة 
العدالة  نظام  يف  املستخدمة  اخلوارزميات  عى  اإلرشاف  لتحسني  املؤسسية  والرتتيبات  اجلديدة  اآلليات  من 

وتوضيح وتعزيز احلامية املتعلقة هبا.

منها، 	  البسيطة  بل  اجلرائم؛  مجيع  يشمل  أال  ينبغي  اجلنائية  األحكام  مسألة  يف  االصطناعي  الذكاء  تسخر  أن 
التي حتتاج إىل جهد إنساين وحتليل كالقضايا اجلنائية  القضايا  املالية مثل الشيكات، وغرها. ولكن  واجلرائم 
التي تتطلب عنرصي الرتافع واإلقناع من أجل اطمئنان هيئة املحكمة مثل جريمة قتل مثًا، فا بد من وجود 

التقييم اإلنساين، ولن تتمكن اآللة من إصدار احلكم بشكل دقيق. 

الذكاء 	  "خوارزميات  هبا  ُتستخدم  التي  الطرق  تبحث  مفصلة  سياسات  تتبني  أن  العدلية  اجلهات  عى  يتعني 
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االصطناعي" يف مراحل اإلجراءات اجلنائية املختلفة. ويف بعض قطاعات العدالة األخرى عرب اختاذ خطوات 
يف االجتاه الصحيح، من خال تشجيع االستخدامات اإلجيابية للخوارزميات مع تطبيق معاير الضامن املعتمدة 
ملنع األخطاء من سوء استخدامها، وملراعات الظروف اخلاصة لكل متهم، وهو ما حتتاجه أجهزة العدالة اجلنائية 

للقيام باملهام املوكلة إليها.
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