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اثر كبري على منط تسيري خمتلف جوانب  املعلومات واالتصال  ذو تكنولوجياتعترب التحوالت الواقعة يف جمال          
 نتيجة سيطرة شركات عاملية متعددة اجلنسيات التحول جاء وهذا ،والثقافيةجتماعية والسياسية واالقتصادية احلياة  اال

تفتقر اىل هذا الدول النامية ماجعل الكثري من  ،تسيري خمتلفة متعلقة بالتكنولوجيا أمناطفرضت  على التقنية من خالهلا
دول العامل الثالث تسري وفق  أووتبقى الدول النامية  الشركاتجمال التطور يبقى حكرا على هاته  أنكون ،اجلانب
حىت تتحصل على التكنولوجيا جيب اخلضوع اىل بعض الشروط الىت تفرضها  ،اقدمية وتقليدية يف تسيري شؤو أمناط

تبنتها مغلب الدول للقضاء على  واليتالتجارة االلكرتونية ظهور الىت وقعت التحوالت  أهمومن بني  ،هاته الشركات 
االت ومن  أصبحالواقع  الرقمي التحول إن ،اخلسائر يف التسيري  لتقليصالتقليدية  التجارة ضرورة تفرضها مغلب ا

العامة  يف املرافق دىن اخلدماتنتيجة ت احلكوماتيؤرق مصاحل  أصبحالذي  اإلداريالنشاط  ت ووسائل بينها جماال
اىل تشعب  باإلضافةوفرض السكينة واالمن العام  وقائيا جدير للقضاء على اجلرمية ضبطا إدارياوكذا صعوبة وجود 

صعبة التطبيق من الناحية القضائية  ادارية عقودوصوال اىل  القانونية  املسؤوليات حتديدالعشوائية دون  اإلداريةالقرارات 
جال املرفق مب بداية االلكرتوينالتعامل  ظهور معمبحاوالت عدة مر العامة  اإلدارة نشاطالرقمى يف جمال  فالتعامل ،

عن طريق تقصى املعلومات بفرض رقابة ذات عنصر بشري يف االستعمال وظهر معه ، اإلداري والضبطالعام 
لكن مبرور الوقت ،وبدايات مناقشات املشاكل الرقمية يف جماالت التشريع وحتديد املسؤوليات القانونية  إرهاصات

يعترب القدمي احلديث من اهم التطبيقات الىت ظهر مايسمى بالذكاء االصطناعي الذي وتسارع التطور التكنولوجي 
موضوع  االن فهو ,والثقافية بالغة يف تنظيم مجيع جماالت احلياة السياسية واالقتصادية أمهيةيشهدها العامل ملا له من 

فالذكاء  ,على االكادميني او املختصني بل تعد ذلك اىل كافة افراد  العامل بكل اطيافه الساعة فال يقتصر احلديث عنه
بانه بناء برامج الكمبيوتر اليت تنخرط يف املهام الىت يتم اجنازها بشكل :  مارفن لي مينستكيعرفه االصطناعي كما 

ا تتطلب عمليات عقليىة عالية املستوى مثل  التعلم اإلدراكي وتنظيم الذاكرة مرضي من قبل البشر وذلك أل
   )1(والتفكري

ولقد مس نشاط اإلدارة  العامة  ،أمهها اخلوارزميات والوكيل الذكي والبيانات الكبرية ومتشعبةأنظمة عديدة  له وجد
ن هناك بعض التطبيقات الىت أ إالّ ن إدارة عامة متكاملة ذكية آلحىت وان مل جند حلد أ ,رغم اختالف التطبيقات

تم الدراسة احلالية  مست ال والىت  املشكل ف ،الضوء عليها ومناقشتها من اجلانب القانوين ال تقين هلا بإلقاءهذا ا
نظام مطبق  لكل نعلم بان كان والبد وان  ،املطروح هو مسالة النظام القانوين املتبع السابق والالحق هلذه التطبيقات

ال حماوالت بعض الدول رغم،له خصائصه القانونية  مت تطبيقه اناو  ت اسرتاتيجيات طبق والىت اعتمد يف هذا ا
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لة أبط املسضرغم عدم وجود تشريع ي االصطناعي للذكاءولكن مايهمنا هو ان االدارة العامة يف تطبيقها  ،منها القليل
احاولت  الىت ،فقهيةالاوالت على بعض احمل اعتمدت لة أبيقات يف مسللتط األخالقيعلى اجلانب  وركزت يف دراسا

هذا اال ان  ,تطورالسارع و هلا خاصية التلة حتديد املسؤولية رغم ان قواعد القانون االداري أاخلصوصية والتحيز ومس
دمقرطة العملية مبحاولة الدول  إىلوهذا طبعا راجع ، املتطورة افراغ التشريعي يف زمن التكنولوجيسد الل غري كايف

املعلومة ومحاية املصاحل املالية هلا كبديل  امتالكمغلب دول العامل الثالث نتيجة  على ىبأخر  أواملتطورة فرضه بطريقة 
 حماولة منها تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي النامية  هذا مافرض على الدول ،مورد هام يف بناء اقتصاديات العامل

 االصطناعيممكنات الذكاء  لتطبيقولكن  ،االدارة العامة نشاطبداية بالطب وصوال اىل  ،على مغلب جماالت احلياة
بط التشريعات وحتديد املسؤوليات حىت حتدث ضال بد ان تكون هناك ارادة سياسية كبرية وتكاثف اجلهود وصوال اىل 

والبد من حتمل عواقب فشل هذا التطبيق وماينجر عنه من مشكالت  أخرىومن جهة  ،جيدة هذا من جهة اثار
يف ،طبقت الذكاء االصطناعي الىتواقع املعاش نتيجة عملية القرصنة الواقعة على احلكومات فرضها ال وأمنية قانونية

االت حىت  مجيعالعامة مرورا باحلصول على الرقمنة يف  اإلدارة لنشاط التقليديالبد اخلروج من النمط  طبيعة احلال ا
ا  ةاثف جهود كبري هذا حيتاج اىل تك لكننشاطها  ىمن تطبيق الذكاء االصطناعي عل تتمكن  بعض الدولاختذ
دون  اخلوارزمية االدارية القرارات مع بروز االداري القانونية للنشاط الوسائلب بداية ،هذا التطبيق لتظهر نتائج املتطورة
مرورا مبجاالت  ،عن طريق الوكيل الذكي اقل عرض  تبين بأسلوبعن الصفقات العمومية  اإلعالنالبشر وكذا  تدخل

مع هذا القانون االداري  ءكل هذا فاجئ فقها،دارة العامة الىت ظهرت معها الشرطة التنبؤية والصحة الرقمية نشاط اال
حتديد التشريعات وكذا املوارد املالية الكبرية حىت تستفيد االدارة من هذا اجلانب والذي ينتج عنه  الذي جيب التطبيق

 العام  واألمنعلى السكينة  مكافحة الفساد والقضاء على اجلرمية وحىت احلفاظ

يف كل دول العامل  واملتمعن لنشاط اإلدارة العامة  واسعالواقع يف شىت جماالت احلياة لقي صدى  يالتحول الرقم
سواء يف  اباعتمادها على جانب العنصر البشري والورق ومنط األرشيف وكدا يف تسري جمال نشاطه التقليديبنمطها 
املشاكل الكبرية النامجة عن صدور قرارات ادارية مازالت اىل  ضبطاىل عدم  أدىالعام  ملرفقااو تسيري  اإلداري الضبط

يف جانب الك املشكل وكذ اإلداريةيف جانب حتديد املسؤولية ال تعتمد على سند قانوين واضح خاصة يومنا هذا 
احلكومة االلكرتونية  وظهوركرتونية احلاصل خاصة يف جانب التجارة االل الرقمياذ مع حتول  اإلداريةتسيري العقود 

 ضبطكل ذلك مع   ، ياالدار ذكي لتسري النشاط  الكرتوينالقصوى تبىن منط  الضرورةمن  أصبحواحلكومات الذكية 
 أو املعلومةخلل يصدر عنه ضياع  ان ايالىت تعيق هذ التوجه كون  واملعوقات األسبابالتشريعات وحتديد كل 

دد  أخرىوصوال اىل خماطر  االلكرتوين باالمنمرور  ايتاملعلوم األمن عنهمايصطلح   وجب ،كيانات الدول  حىتقد 
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املعاهدات الدولية يف  إىلواالنضمام  بضبط التشريعهلا  محاية ضبطيف التسيري عن طريق  والبيياناتمحاية املعطيات 
التحول هو من حيدد املسؤوليات  عمليةلالقانوىن  الضبطان  بيدواقع فرض نفسه من الناحية القانونية  ،هذا اجلانب 

حديثا الشخص  مااصطلححتدث خاصة مع ظهور الذكاء االصطناعى او  قدالفراغات التشريعية الىت  مجيعبسد 
  . تكامل مممتاز و عامة ادارة  نشاطلذا وجب دراسة التحوالت بدقة وصوال اىل منط  ،الرقمى

  :موضوع الدراسة  أهمية:أوال  

 العامة وتبنيها تطبيقات الذكاء االصطناعي من حيث اإلدارةبالغة نظرا الرتباطه بنشاط  أمهيةو موضوع الدراسة ذ
التقليل من األخطاء و الزيادة يف فاعلية محاية األمن العام  مععامة حديثة ومتطورة  احلصول على جودة خدمات

هذا من والقضاء على الفساد املوجود  الشفافية إضفاءو والتسريع يف إنتاج القرارات اإلدارية وتوجيه العقود اإلدارية  
جهة ومن جهة اخرى التسابق الدوىل حول التفوق التكنولوجي له امهية بالغة للحفاظ على كيان الدولة من 

الدول املتقدمة  السرتاتيجياتيف االمن السيبرياين ولعل الدراسة احلالية تعطي املفاهيم  املتمثلةالتهديدات الرقمية 
الذكاء االصطناعي لتساعد املشرع اجلزائري او اصحاب القرار يف توخي احلذر عند التطبيق وفق اسرتاتيجية  لتطبيقات

 ملعاجلة باعطاء احلل عند التطبيق  ان تساهممدروسة بدقة من الناحية القانو نيية قبل التطبيق وبعد التطبيق كما ميكن 
  .التشريع والتكنولوجيا الفجوة املوجودة بني 

   :الدراسة  أهداف:يا ثان 

 العامة  اإلدارةاالصطناعي عند التطبيق يف نشاط تسليط الضوء على خماطر تقنية الذكاء دف الدراسة احلالية اىل  
بعض اسرتاتيجيات الدول املتطورة  إلعطاء عي مع تركيز الدراسة على مع اجياد حلول قانونية لتطبيق الذكاء االصطنا

  اجياد حلول قانونية مناسبة نظرة للمشرع اجلزائري ب

باالضافة اىل اعطاء صورة واضحة  ،مناقشة مسالة الفجوة بني التشريع وتطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي و  
بعض التطبيقات التكلفة والطريقة  الن،لتطبيقات الذكاء االصطناعي الىت ميكن استعماهلا والىت ال ميكن استعماهلا 

لذا الدراسة احلالية تبني هاته النقطة بوضوح الصحاب ، من التعقيدات التكنولوجية التقليدية للتسري افضل بكثري
هذا من جهة ومن جهة اخرى نبني املوضوع على حقيقته يف الواقع الن اجلانب االعالمي لعب  ،القرار يف اجلزائر 

كل ماهو موجود من دراسات ف ،دور كبري يف مترير افكار تطبيقات الذكاء االصطناعي والواقع امللموس عكس ذلك 
سابقة مت التطرق اىل اسرتاتيجيات الدول يف هذا اجلانب مل يتم التحقيق منه اال اجلانب القليل فلم تفلح 
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االسرتاتيجيات املتبعة اال يف بعض الدول كما ستبني الدراسة انه ال يوجد يف العامل تشريع او تطبيق ذكي متكامل 
 هذا وعلى يف الكثري من الدول املتقدمة  متفرقةاوالت الفقهية وبعض التطبيقات مائة باملائة ولكن هناك بعض احمل

الساس الدراسة احلالية هلا اهداف واضحة سنناقشها يف الرحلة البحثية تباعا لنبني وجود الفجوة التشريعية والفجوة ا
  .يق املسؤولية يف اختاذ القرارات عند التطب يف الرقمية والفجوة البحثية والفجوة

  :األسباب الذاتية والموضوعية الختيار الموضوع 

ذاتيا مت دراسة هذا النوع من املواضيع املتمثل يف شروط بر اءة االخرتاع احليوية يف التشريع اجلزائري ورغبة من الباحث 
ية التطرق من مواصلة اكتشاف اجلديد يف التقانة املتمثلة يف انواع عديدة منها موضوع الذكاء االصطناعي فكانت ذات

اجلانب من املواضيع الكتشاف اجلديد من الناحية  هذااجلانب التطبيقى وممارسة مهنة احملاماة كان هلا تاثري على 
وتناوله االعالم بكثرة  جديدموضوعية املوضوع فتمثلت يف كونه  االقانونية واخلروج من النظرة التقليدية للموضوع ام

ن الناحية القانونية هل هو موجود فعال ام ان االمر هو عبارة عن رسالة تسويقية ردنا اكتشافه وتبيان حقيقته مأف
املصاحل املالية بدرجة اكرب مع هذا الزخم املتنوع واملتفرع ملثل  خدمةارادت بعض الدول احلصول على املعلومة جلانب 

نظرة قبلية وبعدية يف املوضوع  بط حىت تعريفها بدقة اردنا من خالله اعطاءضهاته املواضيع وعدم وجود تشريع ي
ا ليست من اختصاص الدراسة    .لوضع النقاط على احلروف من الناحية القانونية ال التقنية ال

     :نطاق  الدراسة :ثالثا  

 ومبا ان املوضوع يتغلب عليه اجلانب التقىن  تعاجل هاته الدراسة تطبيقات الذكاء االصطناعي يف نشاط اإلدارة العامة
اي دراسة التجربة ونقلها اىل على اجلانب القانوين من التطبيق دون التطرق اىل اجلانب التقين  ر حدود الدراسةاقتص

والبعد عن مناقشة اجلانب التقين النه .جمال التنفيذ واخضاع املساؤل والقضايا املتعلقة بالتطبيق لقواعد علمية وقانونبة 
تعاجل بعض التطبيقات املوجودة يف دول العامل لعدم وجود نظام نية فاحلدود املكا اام ،ليس من اختصاص الدراسة

زمانيا املوضوع جديد بالنسبة لكثري من تشريعات دول العامل ومتعلق  ،اداري ذكي متكامل دون حتديد اي دولة بعينها
 لقضائية والتشريعية حبداثته من هذا اجلانب فاقتصرت الدراسة على كل ماهو جديد يف املوضوع من الناحية الفقهية وا

  .يف هذا اجلانب  مع التطرق إىل ماجاء به املشرع اجلزائري
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   :الدراسات السابقة :رابعا  

متكاملة  جماالت متعددة ووسائل قانونية متفرعة مل جند دراسةنظرا الن موضوع نشاط االدارة العامة متشعب وله 
ذا املو  الدراسات اجلزائرية واالجنبية ناقشت اجزاء من املوضوع ضوع ولكن مت احلصول على بعض وافية متعلقة 

   : سنتطرق اليها تباعا ونوضح نقاط التقاطع واالختالف مع الدراسة احلالية 

اطروحة دوكتوراه  - االلكترونية الذكية األنظمةالعقود المبرمة بواسطة مسعودة بورغدة ناريمان :الدراسة االولى 
تناولت هاته الدراسة جزء من موضوع الدراسة :   2016/2017-1لجزائر جامعة ا -في العلوم تخصص قانون

الىت يثريها استخدام العمالء  القانونية اإلشكاالت إبرازالدراسة  تناولت:  الثايناملتمثل يف الفصل الثاين  من الباب 
الثي مما يسمح بتقدير مدى وسط هذا اجلدل الث ،للتعاقد والتعرف على احلدود املرتتبة عنها األذكياءااللكرتونيني 

ا إىل وأشارت ،ذه الكيانات بعني االعتباروصالحية او حىت ضرورة اخذ القانون اجلزائري  أمهية على  اعتمدت أ
 املوضوع هواختيارها  أسبابالفقه الغريب وباخلصوص الدول االجنلوكسونية الن املوضوع حديث عندنا وكان من بني 

م كون، هواكتشاف خمتلف جوانب  وننياإللكرت التعريف بالعمالء   دراسة أيةمايزالون حديثي العقد بل لعدم وجود  أ
– التقين القانوين األمنالدراسة  حول احلد من الغموض وضمان  واشكالية علم الباحثةجزائرية دقيقة حسب  قانونية

عتبار العقود املربمة بواسطة العمالء ذا كان ينبغي اإوكان انشغال الدراسة هو التوصل اىل معرفة ما -التقنوقانوين
من املؤكد ،عقودا ملزمة قانونيا  باعتبارهاااللكرتونيني او بعبارة اخرى االتفاقيات الىت يولدها احلاسوب قابلة للتنفيذ 

  اال اإلشكال يكمنالعمالء االلكرتونيني ماقد جيعلها غري قابلة للتنفيذ فال  يربمهالذي  للعقد انه ليس هناك موضوع
على العمالء االلكرتونيني وقدمت  القانونيةالشخصية  إضفاءومتثل اقرتاحات الدراسة يف  ،الرتاضي تكوينيف عملية 

حل باعتبار ان العميل االلكرتوين جمرد الة يف يد الشخص الذي يستخدمه حلسابه واثبتت ان نظرية االرادة التقليدية 
نتيجة انه يف انتظار تدخل املشرع  اىلووصلت  ،عمالء االلكرتونينيال تسمح بتاطري استخدام اي نوع من انواع ال

اال من خالل حلسم مسالة العقود املربمة بواسطة العمالء االلكرتونيني فلن حيقق هذا احلل هدفه من الناحية القانونية 
املناسبة لالنشغاالت ذات  اتاإلجابفعالية التامة تتوقف على تقدمي الالنفسية باملصلحة ولكن  اإلرادةباستبدال  اقرتاح

تقاطعت هاته الدراسة مع الدراسة احلالية  يف جزء من موضوع الدراسة املتمثل يف الفصل الثاين  من .الطابع التفسريي
ولكن ركزت على العقود الذكية بصفة عامة واعطت اجلانب املفاهيمي اكثر من تطبيقات الذكاء  الثاينالباب 

واختلفت معها كون ان الدراسة احلالية توسعت يف مناذج العقود االدارية الذكية   االصطناعي يف هذا اجلانب 
  .كالبلوكتشني والوكيل الذكي وحتديد املسؤولية القانونية الناجتة عن هذا التطبيق 
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لدراسات القانونية لمجلة االجتهاد ،القرار االداري الخوارزمي ،بلخير محمد ايت عودية  :الدراسة الثانية 
  .جامعة تمنراست ، 2020السنة  03العدد  09قتصادية المجلد واال

القرار االداري اخلوارزمي كناتج تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي على ،تناولت هاته الدراسة وهي عبارة عن مقال 
حتيينا كامال  هل خيضع لنفس قواعد النظام القانوين التقليدي للقرارات االدارية ام انه يستلزم ،نظرية القرار االداري

وتوضيح ووضحت االطار املفاهيمي للقرار االداري اخلوارزمي  ،لنظريات القضائية ولالحكام التشريعية ذات الصلةل
وناقشت الدراسة اثر املعاجلة اخلوارزمية للمعطيات على االركان املعروفة ،وجه االشتباه بينه وبني القرار االلكرتوين 

اخلاصة الىت جيب ان ختضع هلا هذه القرارات وتوصلت اىل نتيجة وانه حيتم  وابطضال مسالة ومعاجلةللقرار االداري 
مبدا التكييف الذي حيكم سري املرافق العامة ضرورة مسايرة عملية اختاذ القرارات االدارية للمستجدات الرقمية 

رات ال سيما جلهة السرعة واحلياد واملعلوماتية يف معاجلة البيانات الكربى مبا يف شانه ان حيسن من جودة تلك القرا
غري ان هذا التحول يفرض على القضاء والتشريع ضرورة تعامل سريع مع اثر توظيف ممكنات الذكاء االصطناعي على 

للنظام القانوين الذي حيكم تلك القرارات مبا يضمن رقابة  واقعمن خالل حتسني  اإلدارية للقراراتالنظرية التقليدية 
تقاطعت هاته الدراسة .شروعيتها من جهة ومحاية حقيقية حلقوق املتعاملني مع االدارة من جهة اخرى قضائية فعالة مل

 واملفاهيم مع الدراسة احلالية يف الفصل االول من الباب الثاين واثارت لديها مفتاح املناقشة باعطاءها بعض املفاتيح
  .املقال يناقشها ملسؤولية عن القرارات االدارية الىت مل فيها فيما بعد وصوال اىل االدراسة احلالية  والىت توسعت 

 :مراجعة القرار الخوارزمي في القانون االداري  : الثالثةالدراسة 

Michael Lang, Reviewing algorithmic decisionmaking in administrative law lex electronica.org 
n°26-2 2021 dossier special, p195-214  

لذكية على االجراءات االدارية ا تالدراسة منطق االنظمة القانونية وبداية التفكري يف تاثري انظمة اختاذ القرار ناقشت 
وبينت انه ميكن النظمة الذكاء  ،جيدا يف جمال القانون االداري تبحثهاته االثار مل  نأحيث ،حتقيق العدالة و 

القضايا املماثلة واحلماية من التمييز  لنفسعاملة املتساوية نسبيا رع يف عملية اختاذ القرار وضمان املاالصطناعي ان تّس 
 وركزت ،داري يثري عدة تساؤالت جديةلكن اشارت الدراسة ان اعتماد انظمة الذكاء االصطناعي لصانعي القرار اال

ها انظمة الذكاء ذا كانت القرارات االدارية الىت تتخذا ما: على االجابة على بعض االسئلة يف هذا اجلانب امهها 
وقسمت الدراسة اىل ثالث اقسام  ،االدارية املتبعة واملستحقة لالفراد االجراءاتاالصطناعي قادرة على الوفاء بواجب 

على مسالة عدم قدرة  وركزتالقسم االول ناقش االستخدام املتزايد النظمة الذكاء االصطناعي يف السياق االداري 
اما القسم الثاين اوضحت فيه واجب صانعى القرار االداري على شرح  ،مسالة التفسرياخلوارزميات التعلم االيل على 
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م يف سياقات معينة طرحت فكرة ان العمليات االدارية تستخدم انظمة الذكاء االصطناعي الىت والقسم الثالث  ،اسبا
ديد من االفراد اىل االسباب الىت ستؤدي على االرجح اىل تعقيد االداء الفعال هلذه االنظمة وبينت انه قد حيرم الع

واستنتجت انه جيب التفكري يف اعادة ممارسات اعطاء االسباب يف  ،حيق احلصول عليها الختاذ هذا النوع من القرارات
التعلم العميق من قبل املراكز  قراراتومن بني النتائج املتحصل عليها ان االستخدام املتزايد النظمة  ،القانون االداري 

 أن إىلمع التوصل رية من املرجح ان يتحدى مفهومنا التقليدي اللتزامات االجراءات االدارية يف القانون االداري االدا
أسباب مكتوبة عن اختاذ هذا النوع من الناجتة عن هذا النظام ال ميكن تفسريها مع عدم تقدمي  اإلدارية القرارات

ية يف جزء من املوضوع بشرح شروط اصدار القرارا االداري اخلوارزمي تتقاطع هاته الدراسة مع الدراسة احلال ،القرارات 
االساسية لصدور القرار االداري اخلوارزمي  الشروطومدى توافقها مع القانون االداري اال ان ختتلف معها يف صياغة 

خاصة استثنائية  ولكل نوع شروط،حول ان الدراسة احلالية تبنت فكرة انواع صدور القرارات االدارية اخلوارزمية 
  .يف شرحها وفق منظور الفقه االداري احلديث  احلالية الدراسة تابعت،

 الذكاء االصطناعي في الخدمات العامة : الرابعةالدراسة 

misuraca، g.، and van noordt, c.., overview of the use and impact of ai in public services in the 
eu، eur 30255 en, publications office of the european union, Luxembourg, 2020, isbn 978-92-76-
19540-5, doi:10.2760/039619, jrc120399 

مت اعداد الدراسة لتوفري نظرة عامة وحتليل الستخدام وتاثري الذكاء االصطناعي يف اخلدمات العامة اهلدف الرئيسي من 
ت الدول االعضاء يف االحتاد االورويب بشان استخدام الذكاء االصطناعي هذا النشاط هو مجع املعلومات حول مبادرا

ووضع منهجية لتحديد املخاطر والفرص والدوافع والعوائق الستخدام الذكاء االصطناعي يف  ،يف اخلدمات العامة
اعي يف هذا التقرير نتائج اول رسم خرائط استكشافيىة الستخدام الذكاء االصطنكما يقدم ،اخلدمات العامة 

ال هذااخلدمات العامة يف االحتاد االوريب الذي يساهم يف تنسيق احدث التطورات يف  ويقدم حملة عامة عن جهود  ا
ا احلكومية  وركزت على انه يف الواقع  الدول االعضاء العتماد االبتكارات الىت تدعم الذكاء االصطناعي يف عمليا

ؤدي اجلمع بني مصادر البيانات الكبرية واجلديدة مع خوارزميات التعلم عند استخدامها بطريقة مسؤولة ميكن ان ي
االيل املتقدمة اىل حتسني اساليب التشغيل يف القطاع العام بشكل جذري مما ميهد الطريق لنماذج تقدمي اخلدمات 

دم توازن بني عيبدو ان هناك  لكن،العامة االستباقية واعفاء املنظمات ذات املوارد احملدودة من املهام العادية واملتكررة 
وهناك القليل من االدلة  ،االمكانات التحويلية واالعتماد واالستخدام الفعليني حللول الذكاء االصطناعي يف احلكومة

على االثار االجتماعية واالقتصادية الىت حتققت حىت االن ويرجع جزئيا اىل االهتمام احملدود بالبحوث حول استخدام 
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جيب ان  يعاد النظر يف سيناريوهات  انهومن بني اهم النتائج املتحصل عليها  ،اعي يف القطاع العامالذكاء االصطن
ادوات قانونية  وجودالسياسة البديلة املقصود منها تبىن انظمة الذكاء االصطناعي للخدمات العامة مبا يف ذلك عدم 

اطار قانوين معتدل او يشجع ويتطلب  ولة طوعية يفية واملمارسات املسؤ وتنظيمية حمددة مما جيعل املبادئ االخالق
تتقاطع هاته  ،مع االرباح او انظمة تنظيمية تقيد او حتظر نشر التكنولوجيا  تعديالت فنية ال تتعارض بشكل كبري

الدراسة مع الدراسة احلالية يف جزء منها يف الفصل االول من الباب االول  وتبنت نفس النتيجة املتحصل عليها حول 
حول االحتادا االوريب اما الدراسة احلالية ناقشت  دراسةولكن اختلفت معها ان الدراسة تبنت ،وجود فراغ قانوين كبري 

تنوع نظرة الفقه املختلفة  ا كانت النتائج خمتلفة نظرا لكثرةدول العامل مم العديد منتطبيقات الذكاء االصطناعي يف 
  .نونية املوضوع واختالف االنظمة القا دراسةحول 

  - التطبيقات والتحديات –الذكاء االصطناعي والقطاع العام : الخامسةالدراسة

 Bernd  Wirtz, jan c. weyerer & carolin geyer, (2018): artificial intelligence and the public sector 
applications and challenges, international journal of public administration. 

ا  مبعزل  جمزأةتناولت هاته الدراسة االحباث السابقة الىت نظرت يف تطبيقات وحتديات الذكاء االصطناعي ووجدت ا
ديات عن بعضها البعض نظرا لعدم وجود نظرة عامة وشاملة على التطبيقات القائمة على الذكاء االصطناعي والتح

جا مفاهيمي جيمع و  ،الىت يواجها القطاع العام الرؤى ذات الصلة من الدراسات العلمية السابقة لتقدمي نظرة اختذت 
وتشري النتائج املتحصل عليها ان هناك عشر  ،عامة متكاملة عن تطبيقات الذكاء االصطناعي والتحديات ذات الصلة

 احملددة ةباالضافة اىل حاالت االستخدام العام ،انشاء القيمة عليها وجبجماالت لتطبيق الذكاء االصطناعي 
ان ابعاد رئيسية لتحديات الذكاء االصطناعي ومن بني اهم النتائج املتحصل عليها  اربعةباالضافة اىل ذلك حددت 

يف توفري رؤية متكاملة لتطبيقات  فشلتاحباث الذكاء االصطناعي اخلاصة بالقطاع العام ال تزال يف مهدها وحىت االن 
تتقاطع هاته الدراسة مع الدراسة احلالية يف جزء من  ،ع العام الذكاء االصطناعي والتحديات الىت يواجهها القطا 

موضوع الدراسة وتوصلت اىل نتيجة بالغة االمهية مع نفس النتيجة املتحصل عليها احلالية كون ان الدراسات السابقة  
ل ان مغلب كانت عبارة عن منط دراسة االسرتاتيجيات دون الرتكيز على اجلانب القانوين لعملية التطبيق مما جع

  .االسرتاتيجيات تفشل يف احلصول على نتائج مهمة وزاد االمر امهية اعالمية اكثر منها عملية مدروسة تقنيا وقانونيا 

 

 



  المقدمة

-ط -  
 

 إشكالية الدراسة :خامسا  

بد خول  ،دف هذه الدراسة لبحث اثر تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي يف نشاط اإلدارة العامة ومدى توظيفها
عامة إىل عصر اإلدارة االلكرتونية بعد التحول من النمط التقليدي وصوال إىل النمط الذكي وذلك بالسماح اإلدارة ال

مع دراسة  حتديد وضبط القوانني  والتشريعات دون  النشاطات بإجياد تطبيقات للذكاء االصطناعي يف العديد من 
 :اخلوض يف اجلانب التقىن وعليه اشكالية الدراسة هي 

  ؟ اإلدارة العامة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في مجاالت ووسائل نشاطاتها كيف طبقت

   : في الدراسة المنهج المتبع:سادسا   

لعملية التفصيل يف موضوع تطبيقات الذكاء االصطناعي يف نشاط اإلدارة العامة وحترير وفك شفرات وخيوط كل 
املنهج التحليلي تتبعت الدراسة  ،عناصر البحث على حدىماهو جديد يف هذا اجلانب والقيام بتحرير كل عنصر من 

  صلة بعملية البحث يف املوضوع واملنهج املقارن الن هلما 

وكذا  اإلدارييف النشاط  الرقمنة استعمالاملنهج التحليلي لدراسة ضرورة  اتبعت الدراسة :المنهج التحليلي - ا 
دد هذا االست تمع  األمر أنعمال كون احللول املمكنة يف حالة وجود خماطر  ومصاحل الدولة  أواليتعلق مبصلحة ا

والذي افاد يف عملية التعريف باملصطلحات القانونية اجلامدة واجلديدة يف املوضوع ولتحليل كل  ،أخرىمن جهة 
  .ماهو متاح من معلومات جديدة يف جانب تطبيقات الذكاء االصطناعي

مناذج  ضاملنهج املقارن لدراسة بع ضوع ومبا انه متشعب ومفتوح اعتمدناملو ويف خوضنا هلذا ا :المنهج المقارن -ب 
ومت حبث  ،يف هذا اجلانب والقضائي والفقهي لتحديد الضابط التشريعي دول عدتتطبيقات الذكاء االصطناعي يف 

مة الىت طرحت فيها املوضوع من خالل التيارات الفكرية القانونية املعاصرة والتطبيقات التشريعية يف الدول املتقد
وجدت الدراسة ان املنهج التحليلي واملقارن ميكن ان يساعد حلد بعيد   ،املشاكل القانونية لتطييق الذكاء االصناعي

  .يف إعطاء املوضوع نظرة قانونية حبتة

    :الدراسة   تقسيم:سابعا  

وانقسم العامة  اإلدارةي يف جماالت نشاط تطبيقات الذكاء االصطناعفيه  تناولت األولالباب  ،تناولت الدراسة بابني
يف  تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال توفري احلاجيات اجلماعية للمواطننيالتوايل  فيهما على تناولت فصلني إىل



  المقدمة

-ي -  
 

 الباب الثانيأما .- يف الفصل الثاين تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال احلفاظ على النظام العام الفصل األول و
 األولفيه فصلني الفصل  وتناولت العامة اإلدارةتطبيقات الذكاء االصطناعي يف الوسائل القانونية لنشاط  فيه تفتناول

  .الذكي اإلداريالعقد والفصل الثاين  اخلوارزمي اإلداريالقرار 



 

 
 

 

  

  

  :الباب األول

  تطبيقات الذكاء االصطناعي

  في مجاالت نشاط 

  اإلدارة العامة

 



  االول                                      تطبیقات الذكاء االصطناعي في مجاالت نشاط اإلدارة العامة  الباب
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جمال توفري احلاجيات اجلماعية للمواطنني وجمال احلفاظ الىت تشمل  ،خالل جماالت نشاطهاة من االدارة العام دف 
على النظام العام اىل اختاذ كل االجراءات والسبل من اجل حتقيق ذلك ، عن طريق توظيف كل االمكانات الالزمة ، 

 رواعد القانون االداري الىت هي قابلة للتطو وترسيخا لق ،ومع التطور السريع لوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
 ،والتعامل مع كل ماهو جديد ، حاولت االدارة العامة تطبيق بعض خمرجات هذا التطور التكنولوجي واالستمرار

ظهرت معه مصطلحات جديدة يف جماالت نشاط هلذا التطبيق  الدولبعض  فتبين ،ها ممكنات الذكاء االصطناعياخر 
مت استخدام انظمة ومن مث ،االلكرتونية  العموميةواخلدمة  االلكرتوين ظهور مصطلح املرفق العام معاية االدارة العامة بد

اما يف جمال احلفاظ على النظام العام كذلك ظهر  ،الذكاء االصطناعي يف اخلدمة العمومية كالتعليم والصحة والقضاء
ال كانظمة اليقظة االلكرتونية االلكرتوين ومت استخدام انظمة الذكا االداري بطضمصطلح ال ء االصطناعي يف هذا ا

اونتيجة هاته التطبيقات ظهرت مشكالت قانونية حاول الفقه التصدي هلا والبحث  ،واالستشراف    ،عن مدلوال
كالنظام العام االلكرتوين والذي ستتطرق له الدراسة كونه مفهوم جديد لتبني الفرق اجلديدةكما ظهرت بعض املفاهيم 

ها لتحقيق اهداف االدارة بينه وبني النظام العام التقليدي وماهي انظمة الذكاء االصطناعي الىت ميكن االعتماد علي
من احلفاظ على االمن العام نتيجة التهديدات الرقمية او مايصطلح عليه االمن السيبرياين للوصول اىل الثقة العامة 
ناول يف تومع هذا ست ،انب الفقهي والقانوين دون التطرق اىل اجلانب التقينالدراسة الرتكيز على اجل حتاوللذا  ،الرقمية

للمواطنني اما الفصل الثاين ستتناول  اجلماعيةاحلاجيات  توفريالفصل االول تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال 
  .تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال احلفاظ على النظام العام 



 

 

  

  

  

  :الفصل األول

ت الذكاء االصطناعي في مجال توفير تطبيقا
  للمواطنين الحاجيات الجماعية 



  جال توفیر الحاجیات الجماعیة للمواطنین الفصل االول                  تطبیقات الذكاء االصطناعي في م
 

-15 - 
 

   .تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال توفير الحاجيات الجماعية للمواطنين: الفصل االول             

ت العامة فهي تسعى دائما لتوفري احلاجيا ،يعد املرفق العام واخلدمة العمومية من أهم جماالت نشاط اإلدارة العامة
ولعل التطور احلاصل يف جمال  ،وذلك باستغالل كل الكفاءات والتخطيط من أجل هذا  اهلدف  ،للمواطنني

جعل احلكومات تتبىن بعض األنظمة االلكرتونية من اجل احلفاظ على مستوى معني من واالتصال  تكنولوجيا اإلعالم
يدي للتسيري إىل النمط االلكرتوين بعد ظهور مصطلح وهذا راجع إىل االنتقال من النمط التقل ،تقدمي اخلدمات

يف ،معه ظهرت احلكومة االلكرتونية واإلدارة االلكرتونية  ،التجارة االلكرتونية الىت ساعدت يف إرساء قواعد هذا التبين
حني أن هناك دول أخرى اجتهت إىل اختاذ منط جديد لتسيري املرفق العام واخلدمة العمومية حتت مسميات 

احلكومة الذكية وهذا نتيجة استخدام أنظمة  معها فظهر. اخل...صطلحات جديدة كاملدن الذكية والتعليم الذكي وم
ولكن هذا التحول والبد له من ضوابط حتكمه أمهها والذي تتبناه الدراسة يف هذا  ،الذكاء االصطناعي يف التسيري

أي تركز على  ،دمات العامة من الناحية الفقهية القانونيةالفصل هو تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املرفق العام واخل
التقين أو الوسائل املطبقة  هادون الرتكيز على جانب ،خمرجات القواعد القانونية ومدى مواكبتها لقواعد القانون اإلداري

ا سنتطرق اىل لذ ،مايهمنا هو التطبيق يف حد ذاته مع الرتكيز على اجلانب القانوين ،ألنظمة الذكاء أالصطناعي
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال احلاجيات العامة للمواطنني املرفق العام واخلدمة العمومية االلكرتونية مع الرتكيز 

باإلضافة إىل موقف ،على استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي يف اخلدمة العمومية كالتعليم والصحة والقضاء 
والذي ظهرت  ،اإلسرتاتيجية هلذا التطبيق مع دراسة اجلانب التشريعي هلذا التحولالسياسات العامة يف اجلزائر للنظرة 

دد كيانات الدول خاصة يف جانب املعلومات والبيانات وظهور مصطلحات جديدة كاألمن  معه خماطر عديدة قد 
الدراسات واملقاالت الىت واخلروج بنتيجة يف هذا الفصل هي ان  ،االلكرتوين وامن املعلومات والتهديدات االلكرتونية

تناولت املوضوع  ركزت على اجلانب اإلعالمي واالقتصادي هلذه الظاهرة مع االفتقار اىل نتيجة هامة وهي عدم وجود 
تشريع وأي سياسة عامة عرب العامل تبنت انظمة الذكاء االصطناعي للوصول اىل مرفق عام متكامل او مايصطلح عليه 

فكل الدول عملت على تبىن إسرتاتيجية تنفيذ هذه األنظمة فمنها من فشل ومنها من  ،تكاملةاإلدارة العامة الذكية امل
ومنها من طبق بعض األنظمة يف بعض املرافق دون الوصول إىل نظام كامل  ،بقيت اسرتاتيجيته عبارة عن ورق

ة على النماذج املوجودة يف  وهذا نتيجة تشعب نشاط اإلدارة العامة لذا ركزت الدراس،يستعمل الذكاء االصطناعي 
  .كل دول العامل 
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  .مفهوم المرفق العام االلكتروني والخدمة العمومية االلكترونية : المبحث االول 

وقيام ثورة االتصاالت وتكنولوجيا  ،تعهد الدولة لالدارة العامة مهمة تلبية حاجات االفراد عن طريق املرافق العامة
وير وحتديث لطرق ووسائل تأدية نشاطها ومهامها اليومية اذ اضحت تقوم باجراء املعلومات شكلت حمركا ألحدث تط

املعامالت وتقدمي اخلدمات والقيام بالتصرفات القانونية بواسطة الوسائل االلكرتونية ومن هنا ظهر مفهوم املرفق العام 
ن اعمال سلبية القيام بانشطة يومية م االلكرتوين للتعبري عن اعتماد املرفق العام على الوسائل االلكرتونية حيث عرف

االداري االلكرتوين واعمال اجيابية بغرض ادراة وتسيري املرفق العام والىت تتمثل يف اصدار  الضبطتتمثل يف اجراءات 
   .)1(القرارات االدارية االلكرتونية وابرام العقود االدارية االلكرتونية 

عام واخلدمة العمومية االلكرتونية نتناول يف هذا املبحث تعريف املرفق ومن اجل التعرف اكثر على مفهوم املرفق ال 
العام االلكرتوين واخلدمة العمومية االلكرتونية يف املطلب األول ونناقش يف املطلب الثاين اثر اإلدارة العامة االلكرتونية 

اما املطلب . املرفق العام التقليديالذكية على املبادئ العامة للمرفق العام او مدى استيعاب هذا التحول ملبادئ 
  .الثالث فنناقش اساسيات املرفق العام االكرتوين 

  :تعريف المرفق العام االلكتروني واهميته : المطلب االول  

ة له يف الفرع الثاين  مث حندد سنتطرق يف هذا املطلب اىل تعريف املرفق العام االلكرتوين الفرع االول مث التعريفات املشا
   .الرقابية يف الفرع الثالثيته امه

  .تعريف المرفق العام االلكتروني : الفرع االول 

بداية جيب توضيح وان الدراسة تتماشى مع ان استخدام وسائل التكنولوجية ماهي اال وسائل تسيري فاالصل ان 
 علىركزت معظم الدراسات  اما شؤون التسيري قد تكون تقليدية اوالكرتونية لذا ،املرفق العام تعريفه الفقهي ثابت

تعريف املرفق العام بصفة عامة مع تبيان اثر التكنولوجيا على عناصر املرفق العام وعليه سنركز على بعض تعريفات 
املرفق العام مث نعطى بعض احملاوالت لتعريف املرفق العام االلكرتوين رغم عدم وجود اي تشريع عرفه بالصيغة 

  .علم الدراسة احلاليةااللكرتونية الذكية على حد 

  
                                                        

 ص 01،2021عدد،14جملد ،جامعة زيان عاشور اجللفة ،دئ الظابطة للمرفق العام االلكرتوين ،جملة اخلقوق والعلوم االنسانيةاونيسي ليندة ، املبا - 1
  207، ص218-203ص
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  :تعريف المرفق العام -اوال 

حيث ركز على املعيار العضوي : ومن بني اهم  التعريفات املهمة للمرفق العام جند تعريف الذي قدمه العميد هوريو   
اما الفقيه دجيي   ،تقدمي خدمة للجمهور بانتظام واطراد بفاستلزم وجود منظمة عامة تستخدم سلطتها للتكفل 

الن تنفيذ هذا النشاط امر ال غىن  هتومراقبيعرف املرفق العام بانه كل نشاط يتحتم على احلكام القيام به وتنظيمه ف
ذا الشكل ال ميكن حتقيقه كامال اال بتدخل القوة احلاكمة  اما عن ،عنه لتحقيق وتنمية التضامن االجتماعي وانه 

وحيد رافت يعرف املرفق العام بانه اهليئات او املشروعات الىت تعمل احملاوالت الفقهية العربية فنجد مثال الدكتور 
ا  العليا لسد حاجات ى باطراد وانتظام حتت ادارة الدولة او احد من االشخاص االدارية االخر  ىاملباشرة او حتت ادار

مرفق العام للعريف الفقهي بعد هاته التعريفات الىت ابانت على معيار الت )1(اجلمهور والقيام باداء اخلدمات العامة
  .املرفق العام االلكرتوين  الذي رسخ قواعد القانون االداري سنحاول تعريف

  :  تعريف المرفق العام االلكتروني - ثانيا  

تعي الدراسات القانونية النظرية عند حماولة الكشف عن ماهية املصطلحات بالتطرق اىل ابراز كل مامن شانه ازالة  
ا وعليه سنقوم بالتطرق اىل تعريف املرفق العام  ،م عنه وجعله يكون يف متناول مجيع من يهتم باالملام بهالغموض واال

ة له  وحىت تتضح الصورة سنوضح يف الفرع الثاين  روبعد هذا العنص االلكرتوين تعريف  بعض املصطلحات املشا
منا يف الدراسة احلكومة الذكية  و  ،احلكومة االلكرتونية،االدارة االلكرتونية ، ابراز خصائص هذه االخرية والىت 

   .احلالية

يعترب تعريف املرفق العام االلكرتوين حديث املفهوم لذا وجد اختالف كبري يف تعريفه لعدم وجود تشريعات حاولت 
دون وهذا راجع لطابعه التقين الغالب على املفهوم  كون ان رجال الفقه والقضاء جي،القيام بوضع تعريف دقيق  

ماتنشئه السلطة العامة ،على انه :((وقد مت تعريفه  ،صعوبة يف حتديد املصطلحات القانونية الىت تليق يف هذا املقام
من مشاريع تحت ادارة شخص عام او من تفوضه وتحت إشرافها وتوجيهها والضير بان يكون شخص خاص 

االمتياز او غيرها من االساليب ابتغاء  سلوبشريطة ادارته باحد أساليب المتبعة في ادارة المرفق العام كأ

                                                        
ا يف الدول العربية ،محاد خمتار - 1 ، ص 2007،معة اجلزائرجا،رسالة ماجستار يف العلوم السياسية،تاثري االدارة االلكرت ونية على ادارة املرفق العام وتطبيقا

66  
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المصلحة العامة في سبيل تحقيق وإشباع رغبات وحاجة األفراد على ان يتم ادارة هذه المشروعات باستخدام 
  ) 1( )).وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة

املرفق بالوسائل التكنولوجية احلديثة  يتضح من هذا التعريف انه مت تعريف املرفق العام بصفة عامة على ان يتم ادارة،  
وهذا التعريف جاء ناقص لذكره مصطلح مشروعات وهي تدخل يف نطاق اخلدمة العامة عكس املرافق العامة الىت 
تعتمد على تقدمي اخلدمات واالصح هو اخلروج من التعامل التقليدي لتقدمي اخلدمات  عن طريق املرافق العامة من 

ليدي اىل االلكرتوين باستعمال وسائل الكرتونية خمتلفة تصل اىل حد تطبيق ممكنات الذكاء االسلوب النمطي التق
  .االصطناعي 

القيام به  يجب على االدارة العامةبانه كل نشاط ((لعام االلكرتوين الذكي اوترى الدراسة انه ميكن تعريف املرفق 
ويتم ذلك بكل الطرق في التسييير سواء اطنين ،ه ،لتوفير الحاجيات الجماعية للمو تنفيذو وتنظيمه ومراقبته 

  .)) التقليدية او االلكترونية

بناء على ماتقدم من تعريفات بالنسبة للمرفق العام او املرفق العام االلكرتوين  فانه من الواضح ان نظام الذكاء 
هذا النظام يرتبط بذات االدارة  االصطناعي ميثل مظهرا لرقي العمل االداري وجيعله منسجما مع التطور االلكرتوين وان

العامة الىت خياطبها القانون االداري مبوجب قواعده التقليدية لذلك فان النظام اجلديد يقوم على ذات الوظيفة الىت 
تباشرها االدارة العامة يف االمور العادية واملتمثلة يف اصدار القرارات االدارية وابرام العقود االدارية وممارسة لسلطات 

ولكن باستخدام انظمة الذكاء االصطناعي وبالتايل فاننا امام ذات االدارة وذات  ،بط االداري وادارة املرافق العامةضلا
الوسائل الىت نظمها القانون االداري ولكن ظهرت جمددا بشكل جديد ومن مث يكون التسائل هنا حول مدى 

  :لذا قيل يف  هذا الصدد  ‘ وهو ماسنوظفه يف اطار دراستنا استعاب القانون االداري بقواعده التقليدية هلذا التطور 

تمع االكرتوين والتكنولوجيا الرقمية ومن يتجاهل ذلك  (( ان مواكبة العصر واللحاق بالركب يفرض علينا التوجه حنو ا
  )2(. ))كما يرفض الطريان كوسيلة للمواصالت

 

                                                        
ورقة مقال منشورة عل موقع تاريخ التصفح ،اثر اجلرمية االلكرتونية على سري املرافق العامة االلكرتونية يف التشريع االردين ،على عوضني واخرون  - 1

  5، ص www.zujedu.go اجلربة االردن  23:00على الساعة 10/10/2021
، 2017، ،اطروحة دوكتوراه جامعة االزهر غزة فلسطني،االدارة االلكرتونية واثرها على املرفق العام يف فلسطني ،سليمان اسامة سليمان ابو سالمة  - 2
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  .لكتروني التعريفات المشابهة للمرفق العام اال: الفرع الثاني 

أطلق البعض على اإلدارة االلكرتونية ملرافق الدولة اسم احلكومة االلكرتونية او احلكومة الذكية او حكومة عصر 
املعلومات او احلكومة احملمولة او االدارة بالورق او االدارة العامة االلكرتونية او اخلدمات عن بعد او االجراءات 

ع للتطرق اىل تعريف االدارة العامة االلكرتونية واهلدف منها وامهيتها لتبيان وسنخصص هذا الفر  ،االدارية عن بعد
الفارق بينها وبني االدارة التقليدية للمرفق العام واملميزات الىت ستجنيها جهة االدارة يف تطبيقها والعيوب الىت 

  :ستصاحب ذلك التطبيق وذلك يف النقاط التالية 

  :  نية اإلدارة العامة االلكترو : اوال 

ا متثل حتوال كبريا يف  ا اطار عام ومنظومة تقنية متكاملة ختتلف عن املمارسات التقليدية لالدارة العامة اذ ا تعرف با
دف تقدمي  العمل يشمل االنشطة احلياتية يف الدول  من بشرية واجتماعية واقتصادية وانتاجية للتطوير الداخلي هلا و

  )1(مها االدارة التثقليدية  اصال خدمات افضل من تلك الىت تقد

ا  يف ضوء ماتقدم ما بيناه سابقا جند ان اجتاه االدارة العتماد الوسائل االلكرتونية يف القيام بانشطتها وابرام تصرفا
حبيث ان تواجد االفراد داخل الواقع  ،القانونية مل ينبع من فراغ بل كان ضرورة تفرضها مقتضيات العصر التكنولوجي

اقرتانا مع التقنيات االلكرتونية جتلت كحقيقة يتوجب على  االنرتنتكرتوين وممارسة معظم انشطتهم واعماهلم عرب االل
من خالل تطويع هذه الوسائل التكنولوجية ،االدارة ان تتفاعل معها وتستغلها لتنفيذ مهامها بسهولة وبساطة 

قه لذا كان لزاما على الدولة اجلزائرية ان جتاري الدول يف لصاحلها علما ان هذا الواقع الذي تسعى مجيع الدول لتحقي
   )2(تفعيل االدارة االلكرتونية داخل اهليئات واملؤسسات العامة لتحقيق تنمية شاملة يف اهليئات او االعمال االدارية

دارية االلكرتونية والىت مسالة الرقابة اال االلكرتونيةاالدارة العامة بالذكاء االصطناعي املتعلقة ومن بني اهم حتديات 
  :تتمثل يف  استعماهلا العامةجيب على االدراة  رئيسية لتحديات الذكاء االصطناعي ابعاداربع تعتمد على 

  :تنفيذ تقنية الذكاء االصطناعي *

                                                        
مركز املنارة  للدراسات  ،ة املعمقة جملة جيل احباث القانوني،النظام القانوين ملسؤولية الدولة عن ادارة مرافقها الكرتونيا ،هشام عبد السيد الصايف  - - 1

))  23:00الساعة  26/09/2021مركز جيل البحث العلمي تاريخ االطالع  - 2019-04-02نشر من طرف االدارة يف ، 31واألحباث العدد 
www.jilrc.com .  

  .82سليمان اسامة سليمان ابو سالمة، مرجع سابق، ص  - 2

http://www.jilrc.com
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يتطلب تطبيق الذكاء االصطناعي يف القطاع العام مسار عمل مدروس واسرتاتيجي لالستفادة من الفرص العظيمة 
ا الذكاء االصطناعي ويف النهاية خلق قيمة منها وهلذا هناك اربع قضايا مهمة جيب دراستها عند تنفيذ الىت  وعد 

  .تقنية الذكاء االصطناعي تتمثل يف جودة النظام البيانات وتكاملها واجلدوى املالية وكذلك التخصص واخلربة 

  :قانون وتنظيم الذكاء االصطناعي *

االصطناعي امرا ضروريا الزالة عدم اليقني وحتديد املسؤولية القانونية وذلك بدراسة  للذكاءين الوضع القانو  توضيح يعد
الشفافية واملساؤلة واالنصاف فيما يتعلق بانظمة خوارزميات الذكاء االصطناعي الىت حتكم حياة البشر للقضاء على 

   .مايسمى بفجوة املسؤولية

  :اخالقيات الذكاء االصطناعي  *

 احد التحديات الىت متت مناقشتها بشكل مكثف فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء االصطناعي يف االماكن يشري اىل
ا ال تتبع اخالقيات الذكاء االصطناعي املدون يف القانون فحسب بل تعرتف ايضا باالعراف واملعايري  العامة نظرا ال

مل فضائل الوالء والصدق وهذا يتطلب دراسة مستمرة االجتماعية الىت تثري اىل االلتزامات املعقولة وتلك الىت تش
   )1(للمعتقدات والسلوك االخالقي لضمان معايري معقولة وقائمة على اسس جيدة

  :جمتمع الذكاء االصطناعي *

يثري جمتمع الذكاء االصطناعي اىل انتقال احلياة االجتماعية والتفاعل البشري املدفوع بالذكاء االصطناعي والتحديات 
ذه التغريات لقد وصل الذكاء االصطناعي اىل عامل احلياة اليومية مما اثر على روتيننا اليومي اال جتماعية املرتبطة 

االت االساسية للمجتمع مثل العدالة والتعلم والنقل والتمويل يف الوقت نفسه هناك خماوف متزايدة  والعديد من ا
تمع بسبب اثاره السلبية احملتملة على البشرية  بشان التطور املستقبلي للذكاء االصطناعي ونزع املخاوف الناشئة يف ا

تمع     .)2(وا

 

  

                                                        
1 - Bernd w. Wirtz, jan c. weyerer & carolin geyer (2018): artificial intelligence and the public 
sector, applications and challenges, international journal of public administration, p10.  
2  - Bernd w. wirtz، jan c. weyerer & carolin geyer، opcit، p 12 
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   الحكومة االلكترونية: ثانيا 

ا وسيلة حتديث الدولة يف أمناطها العملية واحلكم    حيث تستعمل خمتلف التطبيقات االلكرتونيةينظر إليها على أ
ال شك يف ذلك ان احلكومة االلكرتونية هي اداة مع إمكانات قوية لتغيري جللب املواطن او تبسيط احلياة العملية 

وسلطة اإلدارية  للحصول على الشفافية يف التسيريالسرعة والتخصيص والكفاءة و  الدولة من حيث عرض اخلدمة
يف  2003يف ماي نية كمصطلح جديد،االلكرت  وقد ظهر مصطلح احلكومة،  )1(يف التعامل  والدميقراطيةمتمكنة 

قام طالب من املدرسة الوطنية لالدارة ومعهد االدارة االهلي يف ليل التفكري يف رقمنة املعلومات حكومة كيبيك عندما 
قامت جملة تلسكوب بتقدمي تقرير عن هذا العمل يف ثالث ،احلكومية وعواقبها على اإلدارة العامة الفرنسية وكيبيك 

اللكرتونية وكيفية تسيري املرفق العام االلكرتوين وتقدمي اخلدمة العمومية ا احلكومةمقاالت تستكشف بالتفصيل عامل 
كانت ختطط بالفعل للتحول   1982حكومة كيبيك يف وقت مبكر منذ  اترددت عليه هذه املصطلحاتااللكرتونية 

بعض الفقهاء  اقر لذا هذا املصطلح )2(التكنولوجي يف أنشطتها مهما كان النهج املتبع التشريعي والسياسي واإلداري 
االدارة االلكرتونية وتارة احلكومة االلكرتونية وتارة يستعمل  يستعمل وبالتايل فتارة  االلكرتوين انه يشبه املرفق العام

وكل الدراسات اشارت اىل هذه املفاهيم ويف قوالب الدراسة جند ان له نفس املدلول واملعىن  االلكرتوين ، املرفق العام
لذا جاء مثال طال ب املدرسة الوطنية استعمال مصطلح احلكومة االلكرتونية لتسيري املرفق  ،ملغزىواالختالف يف ا

  .االلكرتوين يستشف ان املرفق العام هو نفسه وطريقة تسيريه حتولت من النمط التقليدي اىل النمط االعام م

  : االدارة العامة الذكية -ثالثا

الذكاء االصطناعي يف نشاط االدارة العامة سنحاول التفصيل يف تعريف  تبتطبيقانظرا الن موضوع الدراسة متعلق 
  .تناول تعريفها مث اسباب التحول اىل احلوكمة الذكية على عكس التعريفات السابقة لذا سن االدارة العامة الذكية

  : االدارة العامة الذكيةتعريف - 1 

كومة االلكرتونية والىت ال ميكن ان تتحقق بدون مرحلة التحول التحول اىل احلكومة الذكية هي املرحلة التالية بعد احل
وعليه ميكن  ،وايضا لن تتحقق بشكل متكامل بدون وجود تكامل مع جهات الكرتونية اخرى ،اىل حكومة الكرتونية

ا حكومة تقدم خدمات للمستفدين بالتكامل مع جهات الكرتونية اخرى للحصول على  تعريف احلكومة الذكية با

                                                        
1- Louis cote, Le gouvernemenent electroniique, telescope.vol.10n05 novembere2003, universite 
de quebec, P1. 
2 - Louis cote, Op cit, P2. 
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للمستفيد وتقوم هذه اجلهة ايضا بدورها يف التكامل وتوفري بيانات  افضل بيانات الالزمة لتقدمي اخلدمة بشكلال
ومن منظور فىن تقوم احلكومة الذكية بعمل ربط شامل جلميع  ،املستفيد من اخلدمة اىل جهات الكرتونية اخرى

ا مع بعضها البعض  احلكومية االخرى العمال االجراءات نيابة عن  يةااللكرتونهات اجلوايضا التكامل مع ،خدما
ستعالم التلقائي على بيانات املستفيد من اخلدمة بدال من طلبها منه مما يزيد يف دقة إلوذلك من خالل ا ،املستفيد

  )1(املعلومات وسرعة تنفيذ العمليات 

اتية املختلفة اسلوبا جديدا يف احلياة صبحت اخلدمات االلكرتونية وتطبيقات املعلومأ ومن التعريف السابق يتضح انه
وحتقيق التوجه الذي تسعى جمتمعات املعلوماتية ،والتعامل بني االفراد واملؤسسات احلكومية والقطاعني العام واخلاص 

دى أان متازج التقنية مع الكفاءات البشرية  ،وهو نشر التعامل االلكرتوين يف مجيع جماالت احلياة املختلفة ،الحرازه 
تسري بوترية متسارعة يف النمط والشكل واالداء وتتميز بالسهولة والسرعة والدقة يف تقدمي  مسريةىل ظهور حياة ا

 اخلدمة للفرداخلدمات العامة واجناز االعمال متجاوزة مجيع حواجز الروتني والبريوقراطية وجمسدة بذلك مفهوم ذهاب 
اىل استخدام وتطبيق املعلوماتية سواء كان ذلك كليا او جزئيا لذا جند ان خمتلف دول العامل تتجه  ، وليس العكس

ت مظاهر احلياة االلكرتونية تطغى على مجيع مظاهر احلياة العامة واصبحت جزءا ال يتجزا من مشاهدة احلياة أوبد
    )2(اليومية

ا ال تقدم  ،ملت احلكومات يف العاجنّد أاصبح لربامج احلكومة الذكية اولوية قصوى على  لذا جند انه قد  حيث ا
جياد إن هلا دورا رئيسيا يف دفع عجلة التنمية وتعزيز االقتصاد الوطين وزيادة الناتج احمللي و إاخلدمات العامة فقط بل 

تمع املعريف ومن اهم االعتبارات الىت جيب اخذها يف احلسبان عند تطبيق احلكومة الذكية هي رفع درجة االمن  ،ا
وذلك حلماية البيانات  ،فات والربامج االمنية اخلاصة باالجهزة الذكية وخصوصا اهلواتف النقالة املعلومايت واملواص

لكي يطمئن الناس اىل   ،واملعلومات والقرصنة واهلجمات االلكرتونية الضفاء مزيد من الثقة عن التعامالت االلكرتونية
م  االلكرتونية تتم عرب قنوات امنة ومضمونة وهذ ا بطبيعة احلال سوف يرفع الثقة لدى مستخدمي ان  تعامال

وهذا يقودنا اىل دراسة  )3(اىل رفع نسبة انتشار التعامالت االلكرتونية بني املستخدمني دىأماالتعامالت االلكرتونية 
  .مقومات التحول بدقة 

 
                                                        

  2ص ،السعودية دون سنة نشر،احلهة السعودية للمربجمني،احلكومة الذكية مرحلة مابعد احلكومة االلكرتونية ،ضيف اهللا العتيب السعودية  - 1
  .9، ص2016،الرياض  ،العبيكان للنشر  ،احلكومة الذكية التطبيق العملي للتعامالت االلكرتونية  ،فهد بن ناصر العبود  - 2
  .17املرجع نفسه، ص - 3
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  :  االدارة العامة الذكيةالتحول الى  - 2 

مر فرض نفسه على واقع الكثري من احلكومات نتيجة سرعة التطور إن التحول اىل االدارة العامة الذكية، هوا ا
التكنولوجي ماأدى اىل وجوب دراسة مقومات سرعة التحول من النمط التقليدي اىل النمط االلكرتوين الذكي يف 

  .التسيري وكذا مناقشة حتول العالقات بني الدولة واملواطن 

  مقومات سرعة التحول  -أ

مع مع قناة التكامل احلكومية وطلب الوصول اىل بعض اخلدمات املقدمة مهم من اجل الربط تعترب االنرتنت عنصر 
حيث  ،مثل االعتماد على املصادر املفتوحة يف تطوير انظمة ذكية ضافيةإستخدام تقنيات قابلة للتوسع بدون تكلفة إ

تكوين باالضافة اىل ،على اخلدمة الذكية  التوسع بسرعة كبرية لتلبية الطلب مث،املصادر املفتوحة عائق مايل  متثلال 
ا على مدار الساعة مما يتطلب امكانية  تقومحيث ان هذه االنظمة ،فريق متابعة للخدمات الذكية  بتنفيذ اجراءا

البدء يف مراحل التحول بالتوازي مع جتهيز املتطلبات حيث ان مث تايت مرحلة  ،التدخل يف حال حدوث اي طارئ 
  .كن العمل عليها قبل توفري املتطلبات مراحل التحول مي

واملالحظ وان مرحلة تكامل اخلدمات الذكية شيئ يكون صعب التحقيق يف حني ان العملية متفرقة جدا ومعقدة 
ووجود تتطلب وجود كم هائل من توفري رقمنة عرب كامل تراب اي دولة ويف كل مناطقها سواء احلضرية او الريفية 

الوصول اىل هذه  إذا ،على اسلوب الرقمنة جيب ان تكون تعتمد وكل القطاعات  دفق عاىل ،ذات تشبكة االنرتنات 
ان مجيع البيانات املطلوبة للخدمة متوفرة بشكل عرب قناة تكميلية شخصية لتبادل البيانات مع كل  يبنياملرحلة 

رب اتفاقيات تبادل معلومات وهذه املرحلة من اصعب املراحل الن طريق الربط املناسب جيب ان تتم ع،اجلهات 
تضمن استمرارية العمل مع اجياد خطة بديلة يف حال وجود اشكالية مؤقتة يف الربط بني اجلهتني تضمن عدم توقف 

مربط وجوهر العملية  ،وهنا تكون اشكالية اخرى وهي حتديد املسؤوليات القانونية يف حالة اخلطا  ،اخلدمة للمستفيد
لذا وجب وان نقول وان هاته العملية يف راي الدراسة صعبة املنال حىت وان مت اجلزم بان  ،بط التشريع اعقدضمعقد و 

املهم وان ،تطور اهلائل للرقمنة الوان التشريع غري متكامل رغم  تأكدفان الدراسة  ،باملائة مائةهناك بلدان ذكية 
البيانات املتعلقة  اىلالولوج ،الحوالفسبيل املثال ال ميكن باي حال من ا ،للجهاتدور صعب  اىل تتجهالعملية 

لذا املهم  ،وبالتايل املناداة بالتكامل يف غري حمله ،فيهما سند السرية اهلام لكيان اي دولة والتقىن النباجلانب االمين 
ومع مرور الوقت سنجد ان بعض االدارات التقليدية افضل من تطبيقات  ،بتأينوهو دراسة التطبيقات وحماولة التجربة 
نظام تطبيق ذكاء اصطناعي  من بدالموظف حتتاج اىل يف بعض االحيان  ،الذكاء االصطناعي الىت تكون معقدة
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مبجرد مرور السنوات يف  حتتاج  على ذلك درجات الرتقية  مثالدف التنمية وقد تكون فيها نسبة اخلطا متوقعة 
 دون احلاجة اىل نظام ذكاء اصطناعي باهض الثمن  االمر بالصرف ،املكلف االداري ااىل وثيقة ميضيه حتال ،الدرجة
 واضح يف هذا اجلانب على عكس تطبيق نظام التعاقدية والقرار الصادر املسؤوليةمع اجلزم وان  على ذلك داواشها

  .الذكاء االصطناعي يف الرتقية 

  : نحو تحول العالقات بين الدولة والمواطن :   االدارة العامة الذكية-ب 

على االنرتنات حيتل مكانا تزداد امهيته يف خماوف الدولة من العامل الذي تعيش فيه ومع  دارة العامة الذكيةاالمفهوم 
تطوير املواقع يف الوزارات الرئيسية شكل من  لبعض االفرادبالنسبة ،ذلك هو يغطي وقائع خمتلفة للغاية حسب البلدان 

لكن ماهي الرؤية  ال يطلع عليها ،ذلك مادامت املواقع هذه خرين هو ليس كبالنسبة آل،اشكال احلكومة على اخلط 
اذا ماذا نقصد باحلكومة على  الغد،وراء هذا اهلدف عندما نتخيل جمتمع فيه اخبار التقنيات ستكون خدمة مواطن 

ا حتسني جودة اخلدمات للمواطنني وحتسني امكانية  االنرتنات هي سياسات واجراءات االدارة العامة املقصود 
احلكومة  ستسمحمنصات الكرتونية متكاملة اذا  نشراملعامالت عن طريق  تكاليفالوصول والقدرة على الرد وخفض 

لفرد الوصول يف اي وقت واختيار اخلدمات احلكومية املناسبة مثل جتديد رخصة السياقة جواز السفر العقود لالذكية 
  )1(. اخل .. االعمال الورقية  تقليلعاية االطفال السيارات املناقصات العامة خدمات ر  تسجيالتاالدارية 

لكن احلقيقة هو انه جيب على املواطنني حرية االختيار الىت هي يف قلب االهتمامات احمليطة بانشاء حكومة ذكية واال 
يث جند ان فان الفوائد العرضية من مثل هذا املشروع من املرجح ان يضر بالدميقراطية بدال من تعزيز التنمية الكاملة ح

بعض املواطنني اذ مل نقل الكثري منهم يف الدول النامية والفقرية نظرا لسبب وضعهم االجتماعي واالقتصادي 
م     )2( .والتعليمي ببساطة هذا التطور ال يعين هلم شيئا اذ ستبقى هاته االبتكارات على اهلامش بالنسبة حليا

    .للمرفق العام  كترونيوالتسييير االل اهمية الرقابة:الفرع الثالث  

يتضمن الذكاء االصطناعي يف احلكومة تصميم وبناء واستخدام وتقييم احلوسبة املعرفية والتعلم االيل لتحسني ادارة 
ا  وااللياتواختاذ القرارات يف تصميم وتنفيذ السياسات العامة  ،املرافق العامة  االدارة العامة أتبد، حيث املرتبطة 

خالل الذكاء االصطناعي ستكون  من ،دام الذكاء االصطناعي عرب جماالت ال تعد وال حتصى يف اكتشاف استخ
                                                        

1  - Henri François Gautrin et Stéphanie Yates, Le gouvernement en ligne : 
vers une transformation des relations État citoyen telescpe lobservatoire de ladministration 
publique,Volume 10, numéro 5, Novembre 2003, universite du quebec, p-1-36, P9 
2  - Op cit, P9. 
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عاجلة والتعلم من عمليات كبرية من البيانات املاالدارة العامة قادرة على زيادة قدرات القوى العاملة لديها من خالل 
معاجلة اللغة الطبيعية ستسمح االنظمة  عرب انظمة غري متجانسة يف الوقت الفعلي والتفاعل مع التسيري من خالل

نظرا لطبيعتها املنظمة  ،املعرفية لالدارة العامة بتحرير القوة العاملة لديها من املهام الىت اصبحت جاهزة للتشغيل االيل
ا طلقت ا 2015على سبيل املثال يف عام  ، والىت كانت صعبة للغاية وال ميكن مراقبتها تقليديا ، والىت ميكن التنبؤ 

يف  ،خدمات املواطنة واهلجرة االمريكية روبوت حمادثة باسم اميا للتعامل مع عدد كبري من استفسارات العمالء
مكاملة حول قضايا اهلجرة كل عام مت تصميم الروبوت ملساعدة الزوار على تصفح  مليون14 حوايلاملتوسط تتعلق 

ميكن للذكاء االصطناعي الزيادة يف سرعة معاجلة املعامالت املوقع والعثور على املعلومات ذات الصلة بسهولة كما 
من هنا نرى ان المهية الذكاء االصطناعي يف االدارة العامة امهيتان االوىل  )1(وتسريع االبتكار يف اطر السياسة العامة 

يق يف االخري هو جمرد منط تسيري الن التطب. تكمن يف ابعاد الرقابة االدارية والثانية يف انواع الرقابة االدارية االكرتونية 
  .الىت كانت الرقابة فيه شبه منعدمة ولكن جيب ان تكون له امهية بالنسبة لالدارة العامة 

  :ابعاد الرقابة االدارية االلكترونية  اهمية: اوال

ني كفاءة يتصل باملراقبة واملراجعة وتصحيح االخطاء وكشف االحنرافات بصورة مستمرة يهدف حتس: البعد االول-1
الىت كانت يف النظرة التقليدية االداء وخفض التكاليف باستخدام اجهزة وبرجميات احلاسوب والتقارير املستخرجة  

  منعدمة وصعبة التحقيق 

يتصل بامن وسالمة االجهزة والربامج اي ماخيص محاية النظام من كل اشكال التخريب واالخرتاق : البعد الثاني -2
لذا جند  ،واالنرتنات رعي والنفاذ غري املخول اىل قواعد البيانات باالضافة اىل جرائم احلاسوب واالستخدام غري الش

  انظمة يف هذا اجلانب  واستعمالان العديد من الدول سارعت اىل دراسة التطبيقات من كل النواحي 

وحتليل النظام وحتليل نتائج يتصل بتقسيم انشطة وعمليات نظام الرقابة االدارية االلكرتونية : البعد الثالث -3
التكاليف من منظور شامل ومتكامل انسجاما مع حقيقة ان من غري املفيد وغري العملي وجود نظم باهظة التكاليف 

                                                        
1  - Kevin C. Desouza, Delivering Artificial Intelligence in Government: Challenges and 
Opportunities,  Arizona State University ibm center for the business of government, 2018, p11. 
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مايعىن ان الدول الفائدة من   )1(كانت هذه النظم ناجحة مبعايري الكفاءة والفعالية واملرونة التشغيلية   وانحىت 
  .الصطناعي اذا كانت ليس هلا خمرجات سليمة وحتقق الغرض املنشود من تطبيقها استعمال انظمة الذكاء ا

    :اهمية انواع الرقابة على النظم المحوسبة : ثانيا  

  :تتكون من الرقابة العامة والرقابة على التطبيقات كماقسمها عدد من الباحثن والكتاب اىل 

ت النظم واالجراءات اليدوية والىت عادة تعمل على رقابة التصميم تتكون الرقابة العامة من برجميا : الرقابة العامة
وتتمثل رقابة استخدام : واالمن واستخدام الربنامج وملفات البيانات بشكل عام وتتكون من الرقابة على الربجميات 

ا تؤدي وظائف  الربامج ومنع الوصول اىل االنظمة لغري املصرح هلم وبرامج النظام متتلك مساحة مهمة  من الرقابة ال
  .الرقابة بشكل عام على الربامج والىت تعاجل البيانات بشكل مباشر 

للتاكد بان معدات احلاسوب حمميا فيزيائيا والتاكد من مدى صالحية عمل املكونات : الرقابة على المعدات -1
لزائدة عند احلد املسموح ومن املهم املادية والتاكيد على محاية اجهزة احلاسوب من الراتب ودرجات احلرارة واالشياء ا

ا    ) 2(اخذ نسخ احتياطية مؤقتة لضمان استمرار عمليات املمن وتقدمي خدما

البد من وجود دائرة متخصصة الشراف على عمل الوحدات واالجراءات : الرقابة على عمليات الحاسوب -2
نات وتتضمن ايضا الرقابة على حتديد املهام واملعاجلة املربجمة وحتقق من صحة واستمرارية عملها من ختزين ومعاجلة البيا

  بواسطة احلاسوب وعمليات احلاسوب واجراءات النسخ االحتياطي واالسرتجاع 

تتحقق من ان امللفات البيانات القيمة واحلساساة املخزنة على وسائط التخزين ليس :الرقابة على امن البيانات -3
ص املصرح هلم الوصول اليها او التعديل الو اخلراب سواء كانت هذه البيانات يف متناول اجلميع ويسمح فقط لالشخا

  قيد االستخدام او خمزنة على القرص 

ا مراقبة عملية تطوير االنظمة من عدة نقاط خمتلفة للتاكد من ان هذه االنظمة :الرقابة على التفيذ -4 و يقصد 
ا ومراقبتها بشكل صحيح ومراقبة تطوير ا لنظم يف مراحل خمتلفة من التطوير مع مشاركة املستخدم واالدارة يتم ادرا

                                                        
جامعة  ،رسالة ماجستار ،واقع نظام الرقابة االدارية واالكرتونية وسبل تطويره يف وزارة الداخلية الفلسطينية الشق املدين قطاع غزة.،حسن عقيق العراشني  - 1

  .42، ص2015  ،غزة،االقصى 
  .45سه، صاملرجع نف - 2
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وابط والتقنيات لضمان اجلودة وتطوير الربامج ضيف كل مرحلة من مراحل التنفيذ كما جيب ان تبحث الرقابة يف ال
  .والتحليل واختيار النظام بشكل شامل واملستخدم وتوثيق العمليات 

ع الرمسي على املعايري والقواعد واالجراءات وختصصات الرقابة لضمان ان الرقاية اضفاء الطاب: الرقابة االدارية -5
  .العامة ورقابة التطبيقات يف االدارة العامة يتم تنفيذها بشكل صحيح 

  :  الرقابة على التطبيقات - 6 

ا مث معاجلتها بدقة وبشكل كا مل بواسطة التطبيق وتشمل اجراءات يدوية والية واليت تتحقق من البيانات املصرح 
النظام احملوسب وميكن تصنيف الرقابة على التطبيقات اىل الرقابة على الدخالء والرقابة على العمليات املعاجلة والرقابة 

وابط على ضعلى املخرجات حيث تتحقق الرقابة على املدخالت من دقة واكتمال دخول البيانات اىل نظام اذ توجد 
بادخال وتعديل البيانات وكيفية التعامل وتناول االخطاء والرقابة على املعاجلة تتحقق من عملية االدخال مثل السماح 

دقة تنفيذ العمليات على البيانات ووحدات التحقق املربجمة تستخدم يف الرقابة على العمليات اما الرقاية على 
الرقابة على املدخالت ب ،) 1(ها املخرجات فتاكد من دقة وتكامل والتوزيع والعرف السليم ملخرجات النظام وسن

  والرقابة على التشغيل والرقابة على املخرجات 

  :فوائد تسيير المرفق العام الكترونيا :ثالثا 

يؤدي التوسع يف استخدام الذكاء االصطناعي يف االدارة العامة اىل اطالق العديد من الفرص للحكومات يف مجيع 
شكال التقليدية لتقدمي اخلدمات وضع السياسات واالنفاذ بسرعة وهذا بتحسني حبيث ميكن ان تغيري اال ،احناء العامل

جودة اخلدمة العامة عن طريق استعمال تقنيات الذكاء االصطناعي بتعزيز ثقة املواطنني ولزيادة الكفاءة والفعالية يف 
ا قد يؤدي استخدامه اىل بينم،يف الوقت نفسه خيلق استخدام الذكاء االصطناعي حتديات كبرية  ،تقدمي اخلدمات

نقص ثقة املواطن وهذا بانتهاك اخلصوصية او عدم االنصاف ونقص الشفافية يف انظمة مايسمى بالصندوق االسود 
مثل املسؤولية الغري واظحة كما تزيد هذه احلقائق من املخاطر بالنسبة لنشاطاة االدارة العامة الن االخفاقات بسبب 

تمع نفسه  االستخدام قد يكون هلا اثار   )2( سلبية على احلكومة وا

                                                        
  .46حسن عقيق العراشني، ص  - 1

2 - Anneke Zuiderwijk et al, Implication of the use of artificial intelligence in public governance: 
A systematic literature review and a research agenda, Contents lists available at ScienceDirect  
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يف احباث الذكاء  التوقعاتولقد اهتم البحث يف الذكاء االصطناعي بعلماء مهتمني لعقود حيث جند ان بعض 
االدراسة   هذهاالصطناعي هلا تاريخ طويل وغين وهذا المناص من ذكره يف  خمتصة بالتطبيقات فقط ميكن مراجعة  كو

العام   القطاعبكثرة اما  القطاع اخلاص استعمل الذكاء االصطناعيلذا جند ان  قنية املختصة ذلك يف املراجع الت
تطبيق الذكاء االصطناعي يف  فوائدبعض ذكر لذا سيتم جديدة  والبحث يف خمرجاته واحباثه بطيئ فاستعماله كان

   :ومنها االدارة العامة

   .مراقبة املناطق احلضريةميكن للحكومات استخدام الذكاء االصطناعي لزيادة -

  العمليات باستخدام التعلم االيل  حتسني الكفائة عن طريق امتتة العمليات واملهام او عن طريق تبسيط-

  جعل خدمات وانظمة احلكومة االلكرتونية اكثر اقتصادا ونقص التكاليف من خالل استبدال القوة العاملة -

ة كمية كبرية يف وقت حمدد ميكن استخدامهاالنشاء شبكات ذكية تعمل فواءد معاجلة البيانات واملعلومات مبعاجل-
ا يف الوقت الفعلي    على منذجة البيانات وحتليلها والتنبؤ 

ميكن احلصول على مزايا اخلدمة من خالل حتسني جودة اخلدمات العامة وكذلك وقت اخلدمة واالنتاجية ميكن ان -
  ايضا اكثر خصوصية  ةيصبح تقدمي اخلدم

قدرة احلكومة على خدمة السكان وحتسني نوعية حياة الناس نقص املوارد وحجم العمليات وتوحيد انظمة التسليم -
  احلكومية 

اختاذ قرارات حكومية اكثر دقة كما ميكن تسليط الضوء على جماالت العمل احملتملة لصانعي القرار بشكل عام من -
  .اري الذكاء االصطناعي العبئ االدان يقلل  املتوقع

  املشاركة والتفاعل بني املواطنني واحلكومات من شانه تعزيز الثقة يف جودة اخلدمة العامة -

   )1( فوائد االستدامة يف القطاع العام عن طريق حتسني معاجلة املدن للموارد الطبيعية قطاع الطاقة على سبيل املثال-

                                                                                                                                                                                   
Government Information Quarterly journal homepage, www.elsevier.com/locate/govinf, 
Government Information Quarterly 38, (2021), 101577,p9 
1  - Anneke Zuiderwijk et al, Op cit, p9. 

http://www.elsevier.com/locate/govinf,
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ا واسعا ومتعدد التخصصات غنيا بعدد كبري من االوراق نظرا التساع  نطاق الذكاء االصطناعي فانه يظل جماال حبثي
البحثية الىت تتناول تطبيقاته واثاره وتستثمر هذه االوراق يف الظهور من جمموعة واسعة هي وجهات نظر التقنية 

 بشكل خاص على اوالتشغيلية والعملية والفلسفية والقانونية على سبيل املثال الحلصر ضمن النطاق الواسع تركز هذ
   )1(قانونية وفقهية الدراسة ال حبيث يوجد عدد قليل منالعامة واحلكومة الرقمية  متثل االدارةيف التطبيقات الىت  اخللط

اكثر تعقيدا او اقل قابلية للتنبؤ وليس من رغم القوائد الكبرية للذكاء االصطناعي اال انه اصبح ترى الدراسة انه 
من الناحية العملية تواجه معظم احلكومات فهما  التسيريكيف يؤثر ذلك على   ةاالداراة العام ملغلب الواضح بالنسبة

ويف الوقت نفسه  التسيريالناجتة عن استخدام الذكاء االصطناعي يف  لالدارة العامةحمدودا لالثار املتعددة االوجه 
هذه الفجوة املعرفية هي حاجز  والذكاء االصطناعي على املستوى العاملي احلوكمةتتقلص القيادة  الفكرية يف جماالت 

تمعية واالقتصادية والسياسية هلذه التحوالت يف  هذا ائتماين حاسم حيث تتجاهل العديد من احلكومات مع االثار ا
  . )2(الذكاء االصطناعي

  . المرفق العامتطبيق االدارة العامة الذكية على المبادئ العامة التى تحكم  اثر: المطلب الثاني

سلطة التنفيذية الىت تباشر شؤون احلكم واالدارة يف الدولة مبهمة السهر على اشباع احلاجات العامة لالفراد طلع الضت
الىت تعد من اهم موضوعات القانون االداري  ،وحتقيق الرفاهية والسعادة هلم من خالل مايطلق عليه باملرافق العامة

ويف هذا الشان  ،رد اىل تسميته القانون االداري بقانون املرفق العاميف بنائه مما دفع الفقيه الفرنسي بونا الزاويةوحجر 
ايضا جند العميد ليون دجيىي عميد كلية احلقوق جبامعة بورودو والىت تعد معقل مدرسة املرفق العام يقرر ان الدولة 

العام أي تطبيق يستعمله املرفق جند ان لذا ،  ) 3(ليست اال جمموعة من املرافق العامة املنظمة واخلاضعة لرقابة احلكومة 
السؤال هو مدى توافق هذه ،البد وان خيضع للمبادئ العامة واال اختلت موازين النظريات القانونية الراسخة له و 

  .بقدر من نبحث على توافقها  اتطبيقاالتطبيقات مع املبادئ العامة حنن ال نبحث يف 

  : ية على مبدا سير المرفق العام بانتظام واطراد اثر االدارة االلكترونية الذك: ول الفرع األ 

يتجلى تاثري تطبيق نظام االدارة العامة االلكرتونية الذكية على مبدا دوام سري املرفق العام يف تاكيد هذا املبدا وتطويره 
ه اناء الليل واطراف اىل االفضل من حيث سهولة اداء الرسوم الالزمة لالنتفاع خبدمة املرفق واستمرار اداء املرفق خلدمات

                                                        
1  - Anneke Zuiderwijk, Op cit, P2. 
2  - Op cit, P02. 

  62ص مرجع سايق ، ،محاد خمتار - 3
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حيث ،النهار ان من شان االدارة العامة االلكرتونية ان جتعل مبدا دوام سري املرفق العام يتجه يف التطبيق اىل االحكام 
اذا حدث  ،االال حتديد ملواعيد فتح مكاتب املوظفني او اغالقها وامنا يعمل املرفق على مدار الساعة وال يتوقف 

  ) 1(.لالستفادة من خدماته زمةالالعطل فين للتقنية 

باالضافة اىل مسؤولية االدارة عن االخالل مببدا تقدمي االدارة االلكرتونية للمرفق العام اخلدمة بصفة منتظمة ودائمة    
كوقوع فريوس عطب واالختالالت االلكرتونية مع وجود املسؤولية االدارية عن بطئ او تاخر االدارة االلكرتونية 

ا واتالفها ،وهلذا  للمرفق العام يف تقدمي اخلدمة واختيار املعلومات الشخصية والسرية للمواطنني او تعديلها والتالعب 
تساؤل الفقه عن النظرة القانونية مادام ان تطبيقات االنظمة الذكية مت تطبيقها دون مراعاة الشروط القانونية يف 

ه االستثناء فالدور هنا على االدارة العامة بتقدمي عوارض ايقاف يوافق هذان البد هلذا املبدا  ،حاالت التعطل التقين
يف حالة حدوث اي خلل تقين املشكل ان االدارة العامة ال تستطيع تربير ذلك هذا املبدا او االعفاءات من املسؤولية 

عفاءات الىت ميكن ببساطة الن معظم التطبيقات مت استعماهلا دون مراعاة الشروط القانونية فالسؤال يستمر ماهي اال
  .بانتظام واطراد العامدراستها يف حالة تعطل النظام مما يؤثر يف مبدا سري املرفق 

  مبدا المساواة اثر االدارة االلكترونية الذكية على: الثانيالفرع 

مية الىت تاثر لة الفجوة الرقأواة بالنسبة لتطبيقات الذكاء االصطناعي مث نناقش مساسنتناول يف هذا العنصر مبدا املس 
  .بشكل كبري على مدى توافقه مع عناصر املرفق العام االساسية 

   لتطبيقات الذكاء االصطناعي  بالنسبة   مبدا المساواة   -اوال

املساواة امام املرافق العامة  أعم مبدعلى الرغم من ان تقدمي اخلدمة عرب االدارة االلكرتونية من املفروض ان يكون يّد 
طاملا توافرت فيهم الشروط املطلوبة لالنتفاع خبدمات  ،ساواة املواطنني يف االنتفاع خبدمات املرافق العامةوالذي يعىن م

بينهم من اختالف ال تتعلق بالشروط القانونية الالزمة لالستفادة من  يوجدنفقات هذا االنتفاع بصرف النظر عما 
، املشكل    )2(  ة عن طريق الوساطة واحملسوبيةدماخلدمة وذلك من خالل القضاء على فكرة احلصول على اخل

اننا الجند التكامل يف التطبيق اي عدم  ،بالنسبة لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف االدارة العامة أاملطروح يف هذا املبد
 درجة فهناك بعض التطبيقات يف املرافق العامة ال تصل اىل ،وجود ادارة الكرتونية متكاملة عرب كامل تراب اي دولة

                                                        
  .72املرجع نفسه، ص  - 1
  www.jilrc.com  .مرجع سابق،هشام عبد السيد الصايف  - 2

http://www.jilrc.com
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التكامل ، وهذا يستدعى النظرة يف مشكلة الفجوة الرقمية فهي اساس املساواة يف تطبيقات الذكاء االصطناعي 
املطبقون يف عنصر ثاين من منوذج اخلدمة العمومية املوسعة وهي املعاملة املتساوية لذلك  يشككباالضافة اىل ذلك ،

معينة من املستخدمني  جلهاتديدة ليست خدمات خمصصة جلامن الضروري حتليل ما اذا كانت وسائل االتصال 
م يتمتعون مبيزة اىل حد ما اهلدف هو حتليل مااذا كانت الفجوة الرقمية اسطورة ام حقيقة  ،الذين غالبا ما نتخيل ا

 قبل اجراء هذا التحليل من الضروري توضيح مصطلح الفجوة الرقمية النه مفهوم غامض وواسع النطاق ينطبق على
تمعات ،املناطق  ،مواقف خمتلفة بني الدول موعات  ،ا ومع ذلك فان السؤال شرعي واالهم من ذلك انه  ،االفراد،ا

الثورة التكنولوجية او يصاحبها  تعززيف اخلدمة العامة حيث ال يتقاسم اجلميع توسيع مبدا املساواة اىل االنصاف كيف 
   )1(عدة ابعاد يف مفهوم الفجوة الرقمية وجود لذا حتدث املختصون عنحتول التفاوتات هناك

يف تقدمي اخلدمات ان دينامكيات تطوير احلكومة االلكرتونية تعتمد جزئيا على تراكيب معىن مديري اخلدمات العامة 
م يف حالة عداىل تفاقم او ادخال النزاعات  يؤدي ايف الواقع هذ التكنولوجيات، باملسواة امام اجلميع بالنسبة لتطبيق

صلة يف أعلى وجه اخلصوص التفاعل يف االصل هو خاصية مت، الوصول اىل درجات معينة من تقدمي اخلدمة للجميع 
القيمة  هذه الىت جيب احرتامها باسم قيمة تكييف اخلدمة العامة ميكن ان تعارض ،واالتصاالتاملعلومات  تكنولوجيا

ا  ناجتةما جند احلكومة االلكرتونية  غالبامتماسكة  ةل ال جند له هوياملساواة يف القطاع العام من الرغم على ان هذا ا
، سواء ) 2(لذا وجب تقييد االمر بالنسبة للمختصني يف كل جمال  الستخدامها التكنولوجيا من تطورات االدارة العامة 

  الرقمية  يف جمال التشريع او التكنولوجيا حول كيفية التطبيق وعلى اي اساس ميكن القضاء على الفجوة
  : فجوة الرقمية ال:ثانيا   

مهم يف ادارة املرفق العام وهو  ألة املعاملة املتساوية حىت ال يضيع مبدأوكمن جوهر البحث يف هذا املصطلح يف مس
الدول تطور بوترية هائلة يف  واالتصاالتتشهد تكنولوجيا املعلومات  لذلك،  )3( املساواة امام االعباء العامة  أمبد
 فالدول املتطورة ،فارقا كبريا بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية شكل طرق استخدامهاو نظم يف  قدمة واالختالفاملت

من هنا نشا مصطلح الفجوة  الزالت مل تواكب هذا التطور ان الدول الناميةتواكب التطور التكنولوجي يف حني 
                                                        

1  - Roux Morin Laëtitia, administration électronique et qualité du service public, l’exemple des 
caisses d’allocations familiales in: recherches et prévisions, n°86, 2006. la nouvelle 
administration, l'information numérique au service du citoyen. pp33-41; doi : 
10.3406/caf.2006.2249-http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2006_num_86_1_2249, p40. 
2-laetitia roux،valeurs de service public et administration électronique : un mélange explosif ? 
illustration à partir du cas des caisses d’allocations familiales en France revue internationale des 
sciences administratives,2015/2 vol 81, pages 243 à 260, France, p244. 
3 - Roux Morin Laëtitia, Op cit, p40. 

http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2006_num_86_1_2249
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موعات السكانية وهي عبارة عن التعاون الذي يربز على الرغم من انه ميكن اجياد تلك الفجوة ا ،الرقمية يضا بني ا
قبيل عدد  وتشكل مؤشرا من ،يربز بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية مثلمابني املناطق احلضرية واملناطق الريفية 

ساس مثل هذه مستخدمي االنرتنات وبنية عدد احلواسيب املوصولة اىل عدد السكان واستخدام اهلواتف املتنقلة اال
املالحظات فالتكنولوجيا اجلديدة هي احملرك للتنمية االقتصادية للبالد وال متثل الفجوة الرقمية سوى جزء صغري من 

بشكل  ويتسم هذا التفاوت من حني النفاذ اىل املعلومات واملعرفة والشبكات  ،التفاوت يف  التنمية يف مجيع مظاهرها
سرتاتيجيات ترمي اىل تقليص الفجوة الرقمية من اجل تعزيز التنمية لصاحل مجيع وجيب عل كل دولة ان تضع اكبري ،

البنية  من حيث والريفية احلضريةفجوة بني املناطق والقضاء على الالطبقات االجتماعية والسياسية واالدارية والثقافية 
  ) 1(اخلدمات واحملتوى  ،التحتية

االدارة  قدرةتعديل  تعمل بشكل كبري على واالتصاالتنتشار املعلومات ان ثورة التكنولوجيا الىت ميثلها الذا جند 
من  العواملاملسماة االدراة االلكرتونية الذكية هي احد  هذه الفرصة اجلديدة  ،العامة على معاجلة املعلومات وتبادهلا

كبري مع حتقيق العدالة   بني عوامل اخرى تعمل على حتسني اخلدمة املقدمة للمستخدم وتنظيم اخلدمات العامة بشكل
لكن وادارة الشكاوى  واملشاركةيف تقدمي هاته اخلدمات كما ميكن الوصول  ،واملساواة بني املواطننياالجتماعية العامة 

 املواطنني هلذه اخلدمة وهي ان الكثري يفضل التنقل او اجراء مكاملة هاتفيةهناك مشكل مطروح هو عدم استجابة 
،  بوجود انواع هاته اخلدمات والثقة يف تبادل املعلومات العلم وعدماىل االنرتنات بسهولة  ولالوصعدم  اىل باالضافة

هذا مايستدعى على االدارة العامة ان تلعب دورا كبريا باجياد حلول اخرى عن طريق تطبيقات وانظمة اخرى تساعد 
  .املساواة   أعلى ترسيخ مبد

امة يف جماالت احلياة لكنها اكثر امهية للمؤسسات يف حد ومع ذلك فان تطبيقات الذكاء االصطناعي مه مع  ذا
لذا وجب دراسة كل التطبيقات بامور دقيقة ومظبوطة ،التاكيد على ان االستخدام املفرط قد تنجر عنه اشياء خطرية 

اطر االستعمال او خم دراسة مع  الرفاهية جلميع املواطنني واالمهية مبا كان وبالدرجة االوىل هو تقدمي خدمة لتحقيق 
باالضافة اىل ان هناك خماوف ايضا من ان تؤدي اعتماد التكنولوجيا الرائدة على نطاق واسع  .حظر بعض التطبيقات

  )2(بينها وبني الدول املتقدمة  فجوة التكنولوجيايف البلدان املتقدمة النمو اىل تقليص القدرة التنافسية واتساع 

 
                                                        

تمع الذكي  - 1 تقرير قطاع  2017-2014التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرتة الدراسة  ،اقامة ا
  11، ص  2017االتصاالت جلنة الدراسة مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت تنمية 

   24،ص 2021قرير االمم املتحدة للتجارة والتنمية االوتوكاد ،التكنولوجيا واالبتكار التوفيق بني االبتكار واالنصاف، ت - 2
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  بدا قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير          المطابقة مع م:الفرع الثالث 

حيث حتقق املصلحة العامة  ،يعىن هذا املبدا حق التدخل يف اي وقت لتعديل او تغيري القواعد الىت حتكم املرفق العام
لعام يف ا تدخل االدارة لتعديل وتغيري يف اساليب وطرق ادارة نشاط املرفق امكانيةويقصد به ايضا  ،على اكمل وجه

لذا جند ان املرافق العامة تعكف دوما على حتديد وتطوير اساليب تنظيم ،اي وقت بغرض تلبية املصلحة العامة 
وتشغيل املرفق العام لتحقيق اعلى قدر من الفائدة للمنتفعني واملوظفني ولتقدمي خدمات لالفراد تتميز بكفاءة وفاعلية 

ومبا ان املرفق العام يهدف بشكل  ،بات العصر التكنولوجي احلديثعالية باقل تكلفة ممكنة ومنسجمة مع متطل
وانسجم  أهم ناتج عن هذا املبدأاساسي لتلبية حاجات االفراد املتطورة واملتجددة فقد ظهر املرفق العام االلكرتوين ك

دارته باالساليب رفق إلوبالتايل فقد كان تطوير وحتديث امل ،رب املرجوة منهآمعه حىت يلىب تطلعات اجلمهور وحيقق امل
االلكرتونية والتقنية حتقيقا للصاحل العام منبثق من حق االدارة يف تعديل وتغيري القواعد واالساليب الىت حتكم سري 

دارته سواء إان تطبيق االدارة االلكرتونية يف املرفق العام يسري على مجيع اساليب  أكما يفرتض هذا املبد،املرفق العام 
ادارته مباشرة من السلطة املركزية او ادارة غري مباشرة يتوالها ملتزم بعقد امتياز او شركة اقتصاد خمتلط او تعلق االمر ب

متلك الدولة مجيع اسهمها اضافة اىل منح هذا املبدا احلق لالدارة ان تطلب من اشخاص القانون  ،شركة قطاع عام
ر وتدخل الوسائل االلكرتونية والعملية يف كيفية تقدمي اخلاص املتعاقدة معهم الداء العمل احلكومي هلا ان تطو 

   )1( .اخلدمات

العامة للمرفق على املبادئ كبري تاثري  هلا   االلكرتوين وابط التحول من املرفق العام التقليدي اىل املرفق العام ضان  
اخل املرفق العام ساهم بشكل كبري يف اىل ان اعتماد تطبيق االدارة االلكرتونية د،العام لذا خنلص من املفاهيم السابقة 

تاكيد وتعزيز املبادئ الثابتة للمرفق العام ودعم وسري املرفق العام بانتظام واطراد حبيث قلص املشاكل والعقبات الىت 
تصطدم سري املرفق العام وذلك عرب تبىن عملية تلقي ومعاجلة البيانات واملعلومات وتقدمي اخلدمات املرفقية وادارة 

هاز االداري العام من خالل الوسائل االلكرتونية املتطورة متالقيا بذلك مايطرا على املرفق العام من مستجدات او اجل
  )2(ظروف تعطل سريه

  

  
                                                        

  .215اونيسي ليندة، مرجع سابق، ص  - 1
  .113سابق، ص  سليمان اسامة سليمان ابو سالمة، مرجع - 2
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  ساسيات تحسين المرفق العام للخدمة العمومية االلكترونية الذكيةأ: المطلب الثالث 

االول مث نعرج على  االصطناعي يف االدارة العامة يف الفرعاالسس النظرية الستخدام الذكاء سنتناول يف هذا املطلب 
ح بعدمها اساسيات حتسني ر اساسيات ادارة املرافق العام لتنفيذ وتطوير اخلدمة العمومية الذكية يف الفرع الثاين لنش

  .يف الفرع الثالث اخلدمة العامة االلكرتونية يف اجلزائر 

الخدمات العامة في المرافق : دارة العامةاإللذكاء االصطناعي في ستخدام ااألسس النظرية إل:الفرع االول  
  العامة    

كما نعلم تعد الرقمنة ظاهرة ناشئة بل هي الشكل الفعلي لتفاعالت احلياة اليومية واملعامالت ضمن هذا السياق 
الكادميي وغالبا ما بعد حضور تارخيي يف البحث ا ،اختذ الذكاء االصطناعي املسرح يف السنوات الثالث املاضية

 الذكاء االصطناعي نوعا اخر من االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات يتداخل مع االبتكار الرقمي وبالتايل يغّري 
املعلومات واالتصاالت الىت مت تطويرها  تكنولوجياولكنه ليس مستقال عن قدرات  ،واالتصاالت وله خصائصه اخلاصة

االبتكار داخل من نوع موفق  هلذه االخرية يف هذا املنظور يوجد لكل تكوين  االلكرتونية ارةلالدللتكنولوجيا السابقة 
ال  ميكن حتديده للمجال املدروس  ،اخلدمة العمومية  ال التقين اكثر منه ا ا ا ومن بني اهم االسس والىت خيتص 

والتغيري التنظيمي املستمر والتغيري  ، ين التدرجييهي التغيري التق سنذكرها باجيازلرتكها للمختصني بشرحها القانوين
هذه االسس تعين االنتقال التدرجيي يف تطبيقات الذكاء  ،التغييري التحويلي اجلذري  ،و التحويلي والتخزين

وبالتايل ميكن ان ميهد االستخدام املنهجي للذكاء االصطناعي يف الواقع بدءا من التطبيقات منخفضة االصطناعي 
ر يف تقدمي اخلدمات الطريق لتعليمات املواطنني ومشاركتهم وتعزيز استخدام االدوات الرقمية الناشئة مع زيادة املخاط

للخدمات  املرفق العام التفاعل مع الذكاء االصطناعي ومن خالل البناء على جهود التحديث ميكن ان يعكس تقدمي 
ا املواطنون مع الت م اليوميةكنولوجيا يف العامة قريبا الطرق الىت يتفاعل  قد يصبح تطبيق الذكاء  كما  ،حيا

من االدوات الرقمية الناشئة  ةالعام االدارةعلى كيفية استفادة  مؤشرااالصطناعي واستخدامه يف اخلدمات العامة ايضا 
دوات الرقمية االخرى ومع ذلك كما نعلم يثري الذكاء االصطناعي اسئلة حول اخلصوصية والوترية املتسارعة واعتماد اال

  )1( رور الزمن مبوما اذا كان بامكان البشر مواكبة معدل االمتة مع الوقت 

  
                                                        

1 - Misuraca  G and Van Noordt, c.., overview of the use and impact of ai in public services in 
the eu, eur 30255 en publications office of the european union Luxembourg, 2020, isbn 978-92-
76-19540-5, doi:10.2760/039619, jrc120399, p9-p74. 
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  :  ساسيات ادارة المرافق العامة لتتنفيذ وتطويرالخدمة العمومية الذكية  أ:الفرع الثاني 

دروسة بدقة حىت يعتمد املرفق العام لتنفيذ وتطوير اخلدمة العمومية الذكية على عدة اساسيات جيب ان تكون م 
  :تؤدي الغرض من ذلك وامهها 

االعتماد على تكنولوجيا جغرافية متطورة وهذا  لتحديد املوقع واملكان للمرفق العام بغرض تقدمي خدمات سريعة -
ا هي االساس ومدروسة من جانب ا وسائل  ،وجود االنرتنات ال فاملرفق العام املوجود خارج املدينة الىت اليوجد 

م واالتصال وخاصة االنرتنات ال فائدة منها لذا وجب دراسة املكان وفق تقنيات تكنولوجيا تقوم بدراسة املوقع االعال
     .من كل اجلوانب 

ا يف غىن عن  -  ا وفق منطق التسيري فبعض املرافق ستثبت الدراسة احلالية ا وجودفكرة اسرتاتيجية وحماولة بلور
نظرا للتكاليف الباهظة هلا باالضافة اىل التعقيدات التكنولوجية فبعض املناطق مزالت تطبيق انظمة الذكاء االصطناعي 

مل تنتهى من مشكل الفجوة الرقمية ومصطلح االمية الرقمية فمالفائدة من دراسة موضع انظمة الذكاء االصطناعي 
     .للحكومةااللكرتوين املوقع تمعات ال تقوم حىت بزيارة موقعها االصلى نقصد 

القيام ببنية اسرتاتيجية لتحديد التحديات الىت تواجه انشاء املرافق العامة من امكانيات احلصول على اخلربة يف هذا -
ال من ذوي االختصاص التقىن وكذلك اجلانب التشريعي والتخطيط بدقة المهية املوضوع من الناحية االقتصادية  ا

ملرافق العامة وفق طريقتني تكنولوجيتني املرافق ذات االمهية البالغة  ويكون ذلك بتسيري ا ،والسياسية واالجتماعية
واملرافق الىت ليس هلا عالقة باملواطن متس كيانات الدولة   ،كمرافق التعليم والصحة والقضاء بطريقة الكرتونية ذكية

طناعي فيها بعملية بطيئة تسري وفق منط تقليدي الكرتونىي ويتم الوصول اىل تطبيق الذكاء االص ،كالدفاع والداخلية
ال    .بعد دراسة كل اجلوانب التقنية والقانونية بدقة عالية تفاديا للتهديدات الرقمية احلاصلة يف هذا ا

اسرتاتيجية اخلدمات املعتمدة على تكنولوجيا املوقع اجلغرايف  –يف االخري تثبت الدراسة ان االساسيات تكمن يف 
  ) 1( .نوعية النشاط وفق عدد السكان و املنظر املرفولوجي االداري واسرتاتيجية حتديد املعايري و 

  

  

                                                        
  .  106، ص  روابط للنشر وتقنية املعلومات; v ،املدينة الذكية اسرتاتيجية دعم التحول الرقمي ،عبد الرؤوف امساعيل - 1
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  :  اساسيات تحسين الخدمة العامة االلكترونية في الجزائر :الفرع الثالث  

للمرفق ونية واملرصد الوطين وفق املصادر القان ،هناك عدة اساسيات لتحسني اخلدمة العمومية االكرتونية يف اجلزائر
د املدرسة الوطنية لذكاء الصطناعي باالضافة اىل االعتماد على مشروع احلكومة االلكرتونية سنشرح كما توج، العام

  .ذلك تباعا 

  المصادر القانونية وفق - اوال

  :الدستور -1

ان الوزير االول يسهر على  علىمن الدستور اجلزائري  7فقرة 211اذ تنص املادة  ،ويف اجلزائر وحسب الدستور
لذا جند ان املرفق العام يقوم على وجود حاجات عامة من واجب ،رة العمومية واملرافق العمومية حسن سري االدا

ذا  ،الدولة اشياعها بنفسها لصاحل املواطنني ومن مث فان املرفق العام ميثل امهية كبرية حلماية نشاطه واستمراره فانه 
ىت يقدمها املرفق العام خدمات ضرورية والميكن النشاط من االمور الىت جيب ان حتظى بكل عناية فاخلدمات ال

االستغناء عنها ولو مؤقتا ومن مث يؤدي سري املرفق العام او عدم سريه بشكل منتظم اىل توقفه عن تقدمي تلك 
وبالتايل تقع االضرار وحتل الكارثة وخيتل نظام  ،اخلدمات اجلوهرية او قصوره عن اشباع حاجيات اجلمهور الضرورية

تمع فهذا االخري يقوم على  ،وترتبط اخلدمة العمومية ارتباط وثيق فال وجود للخدمة العمومية يف غياب املرفق العام ا
مبادئ اساسية يقوم عليها والبد من احلفاظ عليها فاهلدف االساسي هو التغيري يف اسلوب التسيري االداري والبد من 

مومية واليكون ذلك اال بالتحقيق من الوثائق االدارية وهذا عن البحث عن حلول ناجحة للسري السريع يف اخلدمة الع
واالدارة االلكرتونية  االلكرتونيةطريق الدعامة االلكرتونية هذا ماعجل بظهور مصطلح االدارة الرقمية واحلكومة 

على عالقتها باملواطنني واحلكومة الذكية ومتلك هذه االخرية العديد من املزايا يظهر نفعها جليا يف االدارة املكرسة هلا و 
ا العمومية                               ) 1(من خالل ترشيد خدما

  :   وفق المعاهدات الدولية  : 2

واعرتافا بالدور اهلام الذي  ، 2014لسنة ومن بني اهم املؤمترات الىت شاركت فيها اجلزائر مؤمتر التنمية واالتصاالت 
تمع وافق تؤديه تكنولوجيا املعلومات واال التابع لالحتاد الدويل  2014لتنمية االتصاالت لعام ل مؤمترتصاالت يف ا

                                                        
لة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة اجللفة العدد الثالث جملد سادس ،جمة من خالل االدارة االلكرتونية حتسني اخلدمة العمومي،امحد بورزق  -  1
  .983، ص ،2021جملد سادس  ،العدد الثالث، 991-982ص،
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تمعات الذكية استنادا اىل املسالة أعلى ان تركز املسلالتصاالت  التقدم  17من املادة 3- 2لة اجلديدة على اقامة ا
رتونية لفائدة البلدان النامية املطروحة لفرتة احلرز يف انشطة احلكومة االلكرتونية وحتديد جماالت تطبيق اجلكومة االلك

والدول العربية والدول االعضاء يف  لالتصاالتواىل مقرتحات مجاعة اسيا واحمليط اهلادي  ،2014-2010الدراسة 
االفريقي لالتصاالت والواليات املتحدة االمريكية وشركة اتصاالت اجلزائر وشركة االحتاد االوريب واكادميية  االحتاد

كان من  )1(ممثلة بشركة اتصاالت اجلزائرلكسندر بوبوف الوطنية لالتصاالت يف اوكرانيا هذا التقرير شاركت فيه اجلزائر ا
تمعات الذكية عن طريق حتسني اخلدمة    .االلكرتونية  العامةبني اهدافه هو انشاء ا

  :المرصد الوطني للمرفق العام : ثالثا

 ،سها وزير الداخلية مهمته ترقية املرفق العام واالدارة وتطويرهاأم هيئة استشارية ير يعترب املرصد الوطين للمرفق العا
دوره يف اعطاء  نبانه هيئة استشارية ويكم 03/16 رقممن املر سوم الرئاسي  2وعرف املرصد من خالل نص املادة 

تضعها الدولة باالضافة اىل السعي  املواطن مكانة امسى يف عالقته مع من خيدمونه وجعله يف قلب االسرتاتيجيات الىت
وذلك استجابة لتطلعات املواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي ويف اطار  ،يف مواصلة عصرنة خدمات املرفق العام

مواصلة عصرنة املرفق العام يتوىل املرصد دراسة واقرتاح كل تدبري  من شانه املسامهة يف قيام االدارات واملؤسسات 
ية بتنفيذ برناجمها اخلاص بعصرنة املرفق العام كما يعمل على تطوير االدارة االلكرتونية ويقيم واهليئات العموم

تكنولوجيات االعالم واالتصال وعلى وضع انظمة واجراءات فعالة لالتصال قصد ضمان اعالم املواطن حول 
م والرد عى شكاويهم خدمات املرفق العام وحتسني حصول املستعملني على املعلومة ومجع ارائهم واقرتا   ) 2(حا

حتتاج العديد من الدول اىل وحسن مافعل املشرع اجلزائري بانشاءه للمرصد الوطين للمرفق العام الن يف حقيقة االمر 
اذا كانت تريد جين فوائده جيب تلبية احلاجة اىل  ،تطوير امدادها يف جمال املعرفة واخلربة يف جمال الذكاء االصطناعي

ومثل هاته املرافق الصلة بالذكاء االصطناعي  من خالل التعليم والتدريب والتعليم املستمر والبحث  املعرفة ذات
حتتاج  ،كرةتاىل مبادرة االبتكار واالستخدام لتعزيز مشاريع تطبيق املب باالضافة ،تساعد من الناحية البحثية العلمية

مثل القدرة احلسابية باالضافة اىل االطر الوطنية والدولية الدول ايضا لضمان الوصول اىل البيانات والبنية التحتية 
ميكن ان يلعب الرتويج الفعال لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف انشطة املرافق العامة دورا مهما يف كيفية  ،املناسبة

 على لذلك جيب على اصحاب املصلحة العاملني ،جناحه يف االستجابة للتحديات االجتماعية الكربى يف املستقبل
                                                        

 .xتقرير مكتب االحتاد الدويل  لالتصالت ، مرجع سابق ، ص - 1
كتاب اعمال امللتقى الدويل االول املوسوم بالتحوالت اجلديدة الدارة املرفق العام يف اجلزائر بيحي فارس   ،عصرنة املرفق العام يف اجلزائر ،فتيحة لعطر  - 2

  .453، ص 457-448 صص 2018نوفمرب -29-28املدية 
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تطبيقات الذكاء االصطناعي من خالل اتاحة البيانات ذات الصلة وانشاء بنية حتتية رقمية وطنية مع مراعاة فضاء 
االمن والنزاهة جيب ان يكون موضوع شامل مما يعين ان تطبيقات الذكاء االصطناعي جيب ان تكون اخالقية وامنة 

واالنضمة احلرجة الىت قد تؤثر على العامل مثل املركبات ذاتية  ينطبق هذا بشكل خاص على االنظمة ،وموثوقة وشفافة
القيادة او تطبيقات الذكاء االصطناعي يف الرعاية الصحية كما الميكن ان تكون االعتبارات االخالقية واملتعلقة 

ل من تعزيز هذه بالسالمة واالمن فكرة متاخرة جيب ان تكون جزا ال يتجزا من مرحلة التصميم املبتكرة اذا متكن الدو 
الظروف فتكون يف وضع جيد لتقدمي بنية عمل جذابة دوليا لالعمال والباحثني وغريهم من املهتمني ببحث وتطوير 

واليكون ذلك اال بانشاء مثل هاته املرافق واملراكز املخربية للخروج باحسن  ، )1(واستخدام الذكاء االصطناعي
  .التطبيقات املدروسة 

  . وطنية للذكاء االصطناعيالمدرسة ال: رابعا

 2021سنة 323-21اجلزائر مدرسة وطنية للذكاء االصطناعي مبوجب مرسوم رئاسي رقم  يف هذا االجتاه انشئت
من بني مهامها املسامهة يف تطوير البحث االساسي والتطبيقي لدى املؤسسات الوطنية العمومية واخلاصة عن ) 2(

بتكار والتحويل التكنولوجي واملقواليت سواء يف التكوين او البحث ، مع ادخال بعد االطريق تشجيع االبتكار 
ستساعد هاته املدرسة دون اي شك على دعم اسس تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املرافق العامة كون ان البحث 

ال   . العلمي داخل مرفق عام وهو التعليم العاىل سيعطي املزيد يف هذا ا

  . لكترونية في الجزائرمشروع الحكومة اال - خامسا
ا وزارة الربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال بداية  يعد مشروع اجلزائر االلكرتونية من بني املشاريع الكربى الىت اعتمد

يف اطار تشاورات مشلت مؤسسات وادارت عمومية اضافة اىل متعاملني اقتصاديني عموميني  2009من العام 
تمعاتوخواص كما مشلت  راكز البحث واجلمعيات املهنية  الىت تنشط يف جمال العلوم وتكنولوجيا االعالم وم ا

امهها تسريع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال يف االدارة رئيسا حمورا  13عتمد املشروع على او  واالتصال
 ةيف خمتلف جماالت احلياالعمومية وكانت اهدافه تتمثل يف ضمان الفعالية يف تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني 

                                                        
1  - national approach to artificial intelligencegovernment office, sweden switchboard: +46 8-405 
10 00, streetaddress: ministry of enterprise and innovation, master samuelsgatan 70, stockholm 
www.government.se,  2018, p5 

غشت سنة  26الصادرة يف  65،ج ر عددانشاء مدرسة وطنية للذكاء االصطناعي .  2021اغشت  22املؤرخ يف  323- 21مرسوم رئاسي رقم  - 2
2021   

http://www.government.se
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هذا باالضافة اىل التنسيق بني خمتلف الوزارات  ،وحتقيق السياسة الوطنية اجلوارية عن طريق تقريب االدارة من املواطن
واهليئات الرمسية وكذا تبسيط خمتلف العمليات االدارية ومكافحة البريوقراطية الىت تشكل كبحا لتنمية البالد ومن 

املعامالت احلكومية االلكرتونية وتطوير  ينظم برنامج تطوير التشريعات والذي تضمن اعداد قانوناالساسية  الربامج
، لكن رغم مرور اكثر من مخس سنوات مل يتحق املشروع على ارض الواقع وهو يسري بوترية بطيئة رغم  ) 1(التشريعات

واضفاء التطورات اجلديدة يف جمال ديد ،رغم هذا النقص ميكن اعادة بناء املشروع من جبعض حماوالت التطبيق 
ميكن للمشرع اجلزائري ان يستفيد من جهود التحوالت الدولية السابقة  فضال عن تنفيذ  ،التطور التطور التكنولوجي 

القطاع اخلاص للذكاء االصطناعي يف عملها ماجيعل الذكاء االصطناعي جزءا من برنامج قائم االهداف ومتمحور 
 املخاطرفيف من خلى املوارد املوجودة ان تكون مشتقة للبيانات وان ختطو حبذر مع اخلصوصية والتوع ،حول املواطن

هناك فائدة   الن تتمتع احلكومة مبساعدة كبرية للتحسن عندما يتعلق االمر بالتقدم التكنولوجي وسوف االخالقية 
يف كيفية تفضيل املواطنني  ،ملواكبة االجتاهاتكبرية من االستعداد للمستقبل احلتمي والقيام باستثمارات تكنولوجيا 

 كنميّ ميكن للحكومة البدء يف التفكري يف تطبيق الذكاء االصطناعي يف القطاع اخلاص  ،للتعامل مع مقدمي اخلدمات
من اسرتاتيجية تساعد احلكومة على البدئ يف الطريق الصحيح مع جعل الذكاء االصطناعي جزء من برنامج قائم 

  )2(تمحور حول املواطن باحلصول على مدخالتهاالهداف وم

  تطبيقات الذكاء االصطناعي في  الخدمة العمومية : المبحث الثاني 

ان مشروع خدمات احلكومة الذكية ليس بناء موقع الكرتوين وظيفته تقدمي معلومات عن الوحدة االدارية فقط وإمنا 
بالرتكيز على ايصال اخلدمات  ،تقرة وامنة وسريعة واقتصاديةيتعداه لتقدمي اخلدمات للمواطنني  بطريقة فعالة ومس

ت العصر بشفافية ودقة ووضوح واعادة هندسة كافة العمليات واملعامال ت ااملرفقية اىل املواطنني متاشيا مع متطلب
ظهور الذكاء  علما ان بعض الدول مازالت ترتاوح يف بعض التطبيقات االلكرتونية ولكن ،اليدوية لزيادة فعالية االداء

االصطناعي زاد يف حدة التنافس يف التطبيقات للخدمة العامة وهناك من وصل اىل مرحلة التكامل طبعا مبفهومه 
يف حني ان حاالت استخدام املستقبلي احملتملة للذكاء االصطناعي يف احلكومة تظل مفيدة باملوارد  ،التقين ال القانوين

ري والثقة يف احلكومة فان الفرص االكثر وضوحا وفائدة على الفور هي تلك احلكومية وحدود كل من االبداع البش
                                                        

يف حتسني خدمة للمواطنني منجلة االقتصاد اجلديد ، فرطاس فتيحة ،عصرنة االدارة العمومية يف اجلزائر من خالل تطبيق االدارة االلكرتونية ودورها  - 1
  317،ص 2016، 322-305، ص15عدد2م

2  - Hila Mehr Harvard, artificial intelligence for citizen services and government،ash center 
technology democracy fellow, august2017, apublication of the ash center for democratic 
governance and lnnovation،harvard kennedy school 79, john f kennedy street, cambride 
ma02138 616-495-0557, www.ash.harvard, p1.    

http://www.ash.harvard,
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وتاخذ على  ،الىت ميكن للذكاء االصطناعي ان يقلل فيها االعباء االدارية ويساعد يف حل مشاكل ختصيص املوارد
اطنني اليوم عاتقها مهام معقدة بشكل كبري تنقسم العديد من دراسات حاالت الذكاء االصطناعي يف خدمات املو 

اىل فئات مخس االجابة عن االسئلة والبحث عن املستندات وتوحيد الطلبات والرتمجة ومساعد اخلدمات وميكن هلذه 
التطبيقات ان جتعل العمل احلكومي اكثر كفاءة مع توفري الوقت للموظفني لبناء عالقات افضل مع املواطنني مع رضا 

ك الكثري مما هو مرغوب فيه على الرغم من الغرض الواضح فان الذكاء املواطن عن عروض احلكومة الرقمية مايرت 
االصطناعي لن حيل املشكلة املنهجية يف احلكومة وميكن ان يؤدي اىل تفاقم املشكالت املتعلقة بتقدمي اخلدمات 

   )1(واخلصوصية واالخالق اذا مل يتم تنفيذه بشكل مدروس واسرتاتيجي

املبحث على ابرز اخلدمات املرفقية لتطبيقات الذكاء االصطناعي إىل ثالث مطالب لذا عليه سنسلط الضوء يف هذا 
ال ا جاءتالىت  ارة اىل بعض التطبيقات املختلفةتباعا التعليم والقضاء والصحة مع االش   . االدارة اجلزائرية يف هذا ا

  تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم :المطلب األول 
االت فان له دور اكثر امهية يف العملية التعليمية والرتبية اذا كان للذكاء ا الصطناعي دور مهم يف كثري من امليادين وا

حيث اكدت نتائج العديد من الدراسات واالحباث امهية  ،فيمثل ضرورة ملحة الميكن االستغناء عن تطبيقاته ،احلديثة
ا حتقيق عدة مزايا امهها حتسني عملية اختاذ القرار وحتسني تلك التطبيقات يف العملية الرتبوية والىت ميكن من خالهل

تم بشكل كبري يف  جودة التعليم وتنمية املهارات احلياتية وتنمية التحصيل املعريف لدى املتعلمني وغريها من املزايا الىت 
حاليا  ويشهد العامل ،ن فيهتعزيز تنافسية العملية الرتبوية وانتاج اجيال قادرة على مواجهة حتديات العصر الذي يعشو 

زيادة يف تطبيقات التكنولوجيا يف جمال التعليم ومن املتوقع ان تنتقل الفصول الدراسية على سبيل املثال من االطار 
التقليدي للتعلم اىل التعليم الذكي الذي يعد الذكاء االصطناعي عنصرا حموريا فيه حيث سيتم استخدام مزيج من 

ووفقا للخرباء ستستفيد النسبة الكبرية واملتزايدة من  ،صطناعي املصمم حسب احلاجة واملعلمنيالروبوتات والذكاء اال
من الروبوتات الىت تتسم بالصرب واملرونة كما سيتحرر معلموا الصفوف من االمور االدارية  العاملالشباب يف 

احة من خالل الذكاء االصطناعي يف التغلب وسيتفرغون للرتكيز على الطالب فتساعد الوسائل التكنولوجيا الرقمية املت
   )2(على العديد من احلواجز اهليكلية الىت جتعل من الصعب ضمان وصول املعلم الفعال اىل كل متعلم 

                                                        
1  -     Hila Mehr Harvard, Op cit, P10 

لة الدولية للبحوث يف العلوم والرتبية ،صطناعي مدخل لتطوير التعليم يف ظل حتديات جائحة فريوس كورونا تطبيق الذكاء اال ،عبد الرزاق خمتار حممود - 2 ا
  202ص ،224 ،171ص ص 2020 4العدد  3جامعة اسيوط مصر جملد
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باختصار النه يغلب  لذ سنعرج يف هذا املطلب على بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم عرب دول العامل
- دراسة االثار املرتتبة عن التطبيق مث خنتم على ماجادت به االدارة  اجلزائرية من تطبيقات  مع عليها املفاهيم التقنية
  -جامعة غرداية أمنوذجا

  :اهم التطبيقات في المكتبات الجامعية :الفرع االول 

م الوظيفة انظمة كثرية من بينها مها قات املكتبية يف اجلامعة الىت تعتمد علىيسنتطرق يف هذا الفرع اىل اهم التطب
  .باالضافة االعتماد على الوكيل الذكي يف تسيريها التنظيمية يف املكتبات والنظام الذكي السرتجاع املراجع

  .مهام الوظيفة التنظيمية في المكتبات   -اوال

ة حتقق هذه الوظيفة التنظيمية اجلانب االقتصادي يف عملية التعليم من خالل احلصول على افضل النتائج باقل تكلف
حيث تعمل تكنولوجيا املعلومات على اختصار الزمن وتوفري اجلهد على العاملني يف املكتبات وكذلك  ،مادية او زمنية

  :التوفري يف تكلفتها املادية ويتم توظيف املستحدثات التكنولوجية يف العملية التعليمية من خال ل ثالث اجتاهات هي 

انونية قوى مصغر قبل تعميمه لدراسته من كل اجلوانب التقنية والعلى مست التجربة ويعين به التوظيف املصغر
يف التغلب على  يساهمالتوظيف املختار ويتم اختيار املستحدث التكنولوجي الذي ميكن ان  يايت مث ،والتنظيمية

 وفيهمي بعده التوظيف املنظو  ،مشكالت حمددة من املشكالت التعليمية الىت يواجهها املتعلم او اخصائي املكتبات
تقوم تكنولوجييا املعلومات كما يكون توظيف املستحدث التكنولوجي مبنيا على مدخل النظم وعلى فكر املستخدم  

ال التعليمي    )1(داخل املكتبات بوظائف عديدة يف ا

  :   النظام الذكي السترجاع المراجع :ثانيا 

فهو جيمع مابني املراجع الورقية واحململة على اقراص وقد  ،نمت تطويره يف املكتبة اجلامعية يف جامعة هيوستو هذا النظام 
املستخدمني يف عملية اختيار  مساعدةهذا النظام هو  وقد كان اهلدف االساسي من تطوير مت تطويره يف التسعينات

تساعد يف الوصول اىل االستشهادات وهو يقدم وسيلة للمصادر املرجعية سواء اكانت ورقية او يف شكل اقراص 
   .ة ذات الصلة باحتياجات املستخدمواعد البيانات الرقميقاملرجعية اضافة اىل النصوص الكاملة والرسومات و 

                                                        
موعة العربية للتد،املكتبات االلكرتونية رؤية للمكتبات يف االلفية الثالثة ،السعيد مربوك ابراهيم  - 1   . 32، ص 2012 ،القاهرة2ر،طالنشريب و ا
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تمع  ختصيص يساعد علىنظام الن مثل هذا تطويران   املرجع املناسب للمستخدم كما انه طور ملساعدة كل اعضاء ا
تمع اجلامعي باالضافة اىل    .،كما ميكن اعتماده يف اكتشاف السرقات العلمية  ) 1(ة للمكتبة اجلامعي املستخدم ا

  :استخدام برامج الوكيل الذكي في المكتبات :ثالثا  

  :تستخدم يف  وجندها ان الربامج الوكيلة الذكية قابلة للتطبيق يف جماالت خمتلفة

السرتجاع  االتنرتنات شبكة استخدام الربامج الوكيلة يف واستخدام الربامج الوكيلة يف اخلدمات العامة للمكتبات 
  ) 2( .استخدام الربامج الوكيلة يف اسرتجاع املعلومات والبحث عنها يف الدوريات االلكرتونيةو املعلومات 

ةوجودمها يف بيئات  المكانيةيالحظ ان هناك وجه شبه بني الربامج الوكيلة الذكية وامناء املكتبات بالنسبة   متشا
  :ة وميكن توضيح اوجه الشبه يف االيت ومن مث تقدمي خدمات متشا

االعتماد على اخلربة حلل  ،يؤدي كل من الوكيل الذكي وامني املكتبة مهامه يف خدمة املستخدمني بتفويض منه 
ضا البيئة الىت تعمل فيها الربامج الوكيل الذكي وامني املكتبة مها اي ،وضع تصور حلل املشكلة  ،مشكلة املستخدم 

  :صائص التالية مشرتكات يف اخل

كالمها يعمال كوسيط للمعلومات للمستخدم النهائي كالمها ،حبث وتنظيم وتنقية املعلومات وفقا حلاجيات املستخدم 
ونون مع بعض اميكن ان يتعاون او يتفاوض مع جهات اخرى لتخفيف حاجة املستخدم فمثال امناء املكتبات يتع

  .البعض لتحقيق حاجة املستخدم 

اخلدمة و اخلدمات العامة والبحث واالنرتنات : استخدام الربامج الوكيلة الذكية يف املكتبات يف االيت  وميكن تلخيص
  . )3(املرجعية

  

  

                                                        
 ، الربامج ملكتبة جامعة اخلرطوم ستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات اجلامعية تصميم منوذج لنظام خبري يف ،عفاف حممد احلسن ابراهيم - 1

  .145، ص2010مرب ديس،كلية االداب اخلرطوم السودان ،لسفة وعلم املكتبات واملعلومات اطروحة دوكتوراه الف
  208، ص ،مرجع سابقعفاف حممد احلسن ابراهيم - 2
  208املرجع نفسه، ص  - 3
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  :اهم التطبيقات في قطاع التعليم :  الفرع الثاني 

ذا اان تطبقات الذكاء االصطناعي اخذت احليز الكبري يف االونة االخرية نظرا الرتباط  لقطاع نفسه انتاج االنظمة 
انظمة التدريس الذكية  يف التعليم لنعرج بعدها على االلكرتوينلذا سنبني نظام التعليم االكرتوين مث نشرح فكرة الوكيل 

  .وصوال اىل تطبيقات الذكاء الصطناعي يف نظام التعليم عن بعد وحتديد اهم اثاره ومشاكله

  : التعليم االلكتروني  -اوال 

 من االنظمة التعليمية احلديثة واملتطورة يف ظل التحول الرقمي الكبري الذي ظهر نتيجة انتشار يعد التعليم االلكرتوين
م تقليدي عرب يالذي اثر بشكل كبري على حتويل التعليم يف العامل من تعل 2020جاءحة كورونا مع بداية عام 

مت االعتماد عليه رمسيا من قبل اجلهات و  ،احلضور واالنتظام يف القاعات الدراسية اىل صفوف افرتاضية الكرتونية 
الرمسية الستكمال السنة الدراسية بدون حتضري مما سبب ارتباك كبري لبعض املؤسسات الىت تعتمد على رقمنة نظامها 

  .التعليمي 

 طور كما يعرف التعليم االلكرتوين بانه وسيلة من الوسائل الىت تدعم العملية التعليمية وحتوهلا من طور التلقني اىل
االبداع والتفاعل وتنمية املهارات وجبمع كل االشكال االكرتونية للتعليم والتعلم حيث تستخدم احدث الطرق يف 
ا ولقد ادت النقالت السريعة يف جمال  جماالت التعليم والنشر والرتقية باعتماد احلواسيب ووسائطها التخزينية وشبكا

  .لتعلم مما زاد يف ترسيخ مفهوم التعليم الفردي او الذايت التقنية اىل ظهور امناط جديدة للتعليم وا

   .تطبيق التعلم االلكتروني للهواتف الذكية - 1 

هو تطبيق مت اتاحته للطلبة لالستمتاع بالتعلم االلكرتوين من خالل اهلواتف الذكية ميكن للطالب الوصول اليه من 
ز تقنيات التعليم يف كتقوم مرا دام هذ التطبيق واالستفادة منه ومن اجل تسهيل استخ ،للجامعةخالل البوابة التعليمية 

واستفادة بعض اجلامعات باصدار دليل تطبيق التعلم االلكرتوين موضحا اخلطوات الالزمة لتفعيل التطبيق  اجلامعة 
حني ونا يف الدول املتقدمة اثناء جائحة كور  تهذه التطبيقات ساعداجلزائرية بشكل قليل من هذا النوع من النظام 

ولكن التاثري اقوى  ،مثل بقية دول العامل ااجلزائر واصلت مشكلة مواصلة التعليم يف ظل جائحة كورونا مثلهجند ان 
 واي نشاطات تذكر يف التعليم االلكرتوين هناكتقين وثقايف ليتعامل مع هذه احلالة ومل تكن  استعدادلعدم وجود 
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ملواصلة املسرية التعليمية وعدم ضياع جهود الطلبة العلمية وتاخر  ال والعم امعلومات وافية من اجل استخدامه
  )1(  .دراستهم

سس ارضية واستخالص نتائج من التجربة غري املخططة هلا الىت أان الفرص ذهبية االن قد ال تتكرر النشاء مفاهيم و 
الننا قد نتعرض  ،م االلكرتوين يف اجلزائرجتري االن يف املؤسات التعليمية وذلك لبناء قاعدة علمية تكون نواة للتعلي

اضافة مادة دراسية واحدة يف كل فصل تستخرج منها النتائج على االقل ملثل هذه الظروف الصعبة باي وقت 
االمر . التقنية والقانونية خاصة اخلصوصية يف التعامل  االموربط ضحىت ن وتكون مالزمة للتعليم التقليديالتجريبية 

بل االمر يتعدى ذلك   ،الميكن لتا تصور ان التعليم االلكرتوين هو برنامج بديافمعقد نوعا ما النه  هو احلقيقةيف 
اوهلا البنية التحتية وربط مجيع اجلهات الفاعلة بنظام حواسيب وانرتنات  ،كون ان العملية معقدة وجب توافراجلهود

 .متكاملة من املدير اىل اخر واحد يف الدراسة جزء متكامل دورة ،بط تطبيق كل القواعد التعليمية والربامجضت
كل البيانات و االعتماد على النظام والتطبيقات ويكون ذلك بتقسيم نظام املعلومات اخلاص بالطالب باالضافة اىل 

  )2(الطالب املقرر واالستاذ باملتعلقة 

  لكترونية   اإل اإلمتحانات - 2 

رس من وضع كن املّد لتعليم االلكرتوين والىت متّ لنظام العام الة يف حد انواع االنشطاالمتحانات االلكرتونية هي ا
اذ ان هذه  ،امتحانات قصرية وجتربيية للطلبة بشكل الكرتوين ليتسىن للطالب اداء االمتحان دون احلاجة للورقة والقلم

املعروضة فيها بني نص  تنوع املوادرصد العالمة يف نفس الوقت وكذلك االمتحانات االلكرتونية تصحح تلقائيا ويتم 
   )3(وملف صوتى وفيديو وصورة ورسومات 

  : عملية التقييم في االختبارات - 3 

ال خاصة الواليات املتحدة االمريكية توصل فريق دراساتبعد عدة  وميية قالباحثني اىل ان التقييمات الت من يف هذا ا
ة ميكن ان تساعد الطالب على التعلم بشكل اسرع يدة التصميم الىت تستفيد من احدث التطورات التكنولوجياجل

وافضل هذه االليات هي ايضا جزء مهم من عملية التدريس والتعلم بدءا من التدريس الذكي والتقييمات اخلفية 

                                                        
دار السياب مؤسسة للدراسات ،منشورات سكوالر  ،جتارب اجلامعات العاملية مع التعليم االلكرتوين،دلني سر دار النوري مراد محيدا العبد اهللا  - 1

  .46، ص1ط 2020والبحوث
  .32ص املرجع نفسه، - 2
  .32، ص املرجع نفسه - 3
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ميكن ان توفر االختبارات احملفزة الىت مت انشاءها بواسطة الذكاء االصطناعي  ،الواقع االفرتاضي واالمتحانات يف
تنوعة من الطرق الستخدام هذه التكنولوجيا لبناء ادوات تفاعلية لتحقيق ذلك حيتاج نظام التعليم اىل جمموعة م

البحث والتطوير لتقنيات االختبار اجلديدة الىت ميكن ان تزود املعلمني والطالب باالدوات الىت  وى يفقااستثمارات 
   )1(حيتاجون  اليها

  : تعلم اللغة االجنبية -4

التطورات يف  بآخراخر من جماالت احلياة البشرية تاثر الوضع احلايل لتعليم اللغة االجنبية بشكل كبري  مثل اي جمال
وعة واسعة من التقنيات تقنيات االتصاالت املعلوماتية احلديثة خاصة منها الذكاء االصطناعي والذي يتضمن جمم

ريس يف اللغة االجنبية لذا اهتم الكثري من الباحثني مثل التعلم االيل والتعلم التكييفي والتعلم والتد ،واالساليب
بالتغريات الىت  مت اجراءها على تعليم اللغات االجنبية على وجه التحديد تعلم اللغة مبساعدة الكمبيوتر الذكي 

الفكار وظهرت معه مثانية انواع من االدوات املدعومة بالذكاء االصطناعي لتعليم اللغات االجنبية لذا سنناقش هاته  ا
  .تباعا 

سبيل املثال معاجلة  ىفعلبالنسبة للغويني ومعلمي اللغة يعد الذكاء االصطناعي مثريا لالهتمام من اكثر من جانب 
فضال عن  ،تفضيال للغات الطبيعية وتؤدي اىل جمموعات معاجلة افضل طبيعية تساعد يف انشاء اوصاف اكثراللغة ال

ث يف ادمغة االنسان اثناء التواصل اللفظي يتم تطبيق ادوات الىت تعمل بالذكاء لعمليات العقلية الىت حتدلافضل  فهم
لية وحتسني التواصل بني االنسان وااللة عرب آلوتر والرتمجات ايانشاء لغات الكمبباالصطناعي يف لغويات الكمبيوتر 
  ) 2( .التعرف على الكالم وتركيب الكالم

  :وهيظمة الذكاء االصطناعي يف التعليم اللغة االجنبية ومنه حدد املختصني ثالث ادوات تراجع ان

   .يستخدمها الطالب لتعلم موضوع ماهي برامج :ادوات الذكاء االصطناعي الىت تواجه املتعلم *

م اكثر : انظمة مواجهة للمعلم * يتم استخدامها من قبل املعلمني بغرض تقليل عبئ العمل لديهم وجعل خمرجا
  .م حمددة مثل االدراة والتقييم والتغذية الراجعة واكتشاف االنتحال فعالية يف مهام امتت

                                                        
1  - Laura Jimenez and Ulrich Boser, artificial intelligence, future of testing in education center 
for american progress september 16, 2021, p7. 
2 - Ten facts about artificial intelligence in teaching and learning contact north, contact nord is 
funded by the covernment of Ontario www.contactnorth.ca, v2021,p137. 

http://www.contactnorth.ca,
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وهي توفري معلومات للمسؤولني واملديرين على املستوى : ادوات الذكاء االصطناعي الىت تواجه نظام التعليم *
   )1(.املؤسسي على سبيل املثال يساعدون يف مراقبة امناط التناقض يف الكليات واجلامعات

حجر  وهون تطبيق الذكاء االصطناعي يف اخلارج يوفر تعليم اللغة للمتعلمني دعما فرديا وفوريا للغايةلذا جند ا
يري املثالية لعلم الرتبية املعاصر يف هذا اجلانب تتقدم االدوات املدعومة بالذكاء احد املعأك  ،االساس للتعلم الشخصي

سطة القدرة على التحليل املستمر ملخرجات كل متعلم االصطناعي على املعلمني البشرين الذين ليس لديهم بببا
م وتكييف حمتوى التعلم وفقا لذلك واعطاء املتعلمني مالحظات ذات  ،وتشخيص احتياجات التعلم الفردية اخلاصة 

اسس جيدة يف املدى لذا جند ان ادوات الذكاء االصطناعي قادرة على مجع كميات هائلة من البيانات حول تقدم 
م قادرون على حترير التعلم  لذلك ميكن للمدرسني استخدام هذه الربامج والتطبيقات كادوات داعمة وفعالة للغاية ال

املعلمني من االنشطة املتعبة واملستهلكة لوقت مثل دروس القواعد وطريقة النطق لذا وجب على املسؤولني اعادة 
ا على الدارسني يف داخل النظام التدريسى سواء صياغة خمرجات التعلم الشخصي للغات يف اخلارج وفرضها وجوب

تم ييادي داخلأالرتبية والتعليم او اجلامعات ومراكز التكوين املهين مع مراعاة تنفيذ مناذج جتريبية ب ة للتطبيقات 
ل مع وفق معايري قانونبة مع احرتام خصوصية البيانات والتفسري يف الطرح باالضافة اىل الشفافية يف التعامبلربامج 

املعايري املظبوطة ومتفق عليها عامليا لظبط اخالقيات تطبيق النظام لتعلم اللغات وهذا سيايت بفائدة كبرية الحمالة بدال 
  )2(.ري دليل على ذلكمن فرض النظم احلالية الىت مل جتدي نفعا خال سنوات كثرية الواقع خ

                                         :                 الوكيل االلكتروني في التعليم :ثانيا 

يستخدم الذكاء االصطناعي يف جمال الربجميات وتقنية املعلومات خللق وسائط الكرتونية تعمل تلقائيا على الشبكة 
 الذي اصبح ،كالبيئة االفرتاضية والعقد االلكرتوين والتوقيع االلكرتوين والوكيل الذكي االلكرتوين،افكار جديدة  النتاج

االت ا لالذهان الوكيل االلكرتوين الذي يتيح التعليم من خالل البيئة االفرتاضية فيتفاعل  ،يستخدم يف كثري من ا اقر
وقد عرف الوكيل االلكرتوين يف  ،مع املتدرب فيجلب انتبهاه للحوار معه ومناقشته فيما طرحه من نقاط تعليمية

قادر على التكييف املرن مع مكونات البيئة االفرتاضية  ،ال  شخص اوالتعليم بانه نظام افرتاضي قد يكون جمسدا يف
ا والتفاعل اللفظي وغري اللفظي مع املتعلمني لتحقيق هدف حمدد واملرونة هنا تعطي استجابة هذا النظام  ،ومتغريا

ا االسلوب  اما البيئة االفرتاضية ،للتغريات احلادثة يف الوقت املناسب حتت توجيه وارشاد املتعلم نفسه فتعرف با

                                                        
1  - Op cit, p 137 
2  - Op cit, p 137 
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االمثل يف تقدمي التعليم والتدريب حيث توفر بيئة المركزية تفاعلية متكاملة من الوسائط تراعي الفروق الفردية بني 
املتعلمني ولديها القدرة على جذب املتعلمني وزيادة دافعيتهم للتعلم ومن مث يعترب الوكيل االلكرتوين من اهم 

   )1(خالله تطوير بيئات التعليم  والتدريباملستحدثات الذي ميكن من 

  :انظمة التدريس الذكية - ثالثا  

والىت تعمل على مجع عدد  ،تستخدم انظمة التدريس الذكية عدد من تقنيات التعلم االيل وخوارزميات التعلم الذايت
م ضخم جدا من البيانات وحتليلها وهذا يسمح لالنظمة ان تقرر نوع احملتوى الواجب تقدميه  للطالب حسب مقررا

م ومن االمثلة الكثرية على ذلك منصة براينلي وهي عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي تعتمد تقنيات  ،واحتياجا
 تقنيةتعمل على  الىتحيث تتم استخدام خوارزميات تعلم  ،الذكاء االصطناعي اخلاص باسئلة الفصل الدراسي

ا كما يتيح للمستخدم ني طرح اسئلة حول الواجب املنزيل للحصول على اجابات مت التحقق الرسائل الغري مرغوب 
كما . ا بينهما للتوصل اىل اجابات صحيحة من تلقاء انفسهم ممنها وايضا يسمح للطالب بالتواصل والتعاون في

ال  ا شركات يف هذا ا ا الىت هلشركة ستيكونت تكنولوجي على سبيل املثال ، تتخصصجند هاته املنصات ختتص 
حيث يقوم املدرسون برفع اساسات املناهج اىل  ،صناعة كتب تعليمية اعتمادا على تقنيات الذكاء االصطناعيجمال 

حمرك سييت الذي يستخدم خوارزميات الذكاء االصطناعي من اجل جتهيز حمتوى مناسب للمادة وخمصص لطالب او 
                                                          )2(جمموعة طالب معا 

  : التعليم التكييفي والشخصي -1

وتوصل العامل االن اىل ان هناك عشر حقائق عن الذكاء االصطناعي يف الرتبية والتعليم اوهلا ان الذكاء االصطناعي 
عدة كما ميهد التعلم الشخصي والتكيفي باالضاقة اىل وجود   ،وتر الىت حتاكي اسلوب البشرييدور حول انظمة الكمب

كما تساعد انظمة الذكاء االصطناعي الطالب ذوي االعاقة يف حتليالت ،انظمة امهها الىت تعزز جتربة الطالب وتقيمه 
التعليم  يف جمالان هناك حتديات عظيمة للتنفيذ خمطط  ،التعلم دون اللجوء اىل االنظمة القدمية املتبعة دون ان ننسى

عنوية وخصوصية يف ذلك وله دوران مهمان هو حتويل احلياة االكادميية بنظام عنه خماوف اخالقية وم ينتجالعايل الذي 

                                                        
  .16، ص2018، 1جامعة االسكندرية القاهرة طبعة مصر ،بدون دار نشر، للوكالة بالعمولة االلكرتونية النظام القانوين،مصطفى محدي حممود مجعة  - 1
www.alaaaoni- 29/09/2021تاريخ االطالع  2021افريل ،افضل تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم والطب واحلياة اليومية  -2 
 unboxinggeeks.com  
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،رغم وجود هذا النوع من انواع  )1(على مستقبل ذو درجة عالية يف التعليمرقمي مميز ومتطور او حماولة احلصول 
الوزارات املختصة فالعملية التعليم فاملخاوف تزداد حنو االستغناء عن الربامج واملناهج االكادميية املعتمدة من طرف 

 .فيها نوع من املخاطرة ،اذا توسع جمال التطبيق دون ضبط حمتوى جماله بالنسبة عملية ميتم تعليمه وماجيب العمل به

  :  استخدام الذكاء االصطناعي لدعم ادارة المدرسة - 2 

اجلدول الزمين للفصول الدراسية  النظام ويتعامل مع اشياء مثل يوجه حيثاملدارس كثريا الذكاء االصطناي   يساعد
  )2(وجدولة املوظفني وادارة املرافق والشؤون املالية واالمن السبرياين والسالمة واالمان

يف الغالب ينسب اول تطبيق لتقنيات الذكاء االصطناعي يف التدريس مبساعدة الكمبيوتر اىل تامي كاربونال الذي قدم 
يسمى سكوالر مت تصميم هذا النظام اجلديد لتمكني الطالب من مراجعة  حول نظام 1976اطروحة دوكتوراه عام 

،من هنا اصبحت  )3(معرفته جبغرافيا امريكا اجلنوبية عن طريق حوار باستخدام جمموعة فرعية من اللغة االجنليزية
وتوليد التغذية ية لدعمها القرارات صبؤية وتشخيتستخدم القوة اخلوارزمية  للذكاء االصطناعي النشاء مناذج التن

املنطقة ،الدولة  ،او على مستوى النظام التعليمي،اخل .. الراجعة على مستوى املؤسسة املدرسة ثانوية جامعة معهد 
على سبيل املثال يقود الذكاء االصطناعي الطريق لزيادة اكمال التعليم االبتدائي والثانوي اجلديد او حتويل االدوات 

يسمح بتوسيع نطاق املهاراة الىت ميكن تصنيفها وزيادة صلة التقييمات باملهارات الىت مثل التقسيمات املوحدة مبا 
تقليل التسرب مبساعدة الذكاء االصطناعي نظام وجودمع ،) 4(ستصبح اكثر ومهمة يف عامل يشكله التقنيات الرقمية 

الستعماله يف لشراء هاته التطبيقات هلذا فكثري من الدول اجتهت .تقييم املهارات اجلديدة بفضل الذكاء االصطناعي و 
 .تسيري ادارة املدارس من كل اجلوانب االدارية والبيداغوجية 

  :  برامج التدريس القائمة على الذكاء االصطناعي - 3  
واستمدت نظم التدريس ،يطلق على برامج التدريس القائمة على الذكاء االصطناعي اسم نظم التدريس الذكية 

ا نظم تدريس مسبقة على الكمبيوتر مستخدمة الذكاء االصطناعي  الذكية تسميتها من ت على اساس أوبد ،كو
                                                        

1 - Ten Facts About Artificial Intelligence in Teaching and Learning contact north  contact nord 
is funded by the covernment of Ontario www.contactnorth.ca, v2021, p1. 
2  - Wayne Holmes, Maya Bialik, Charles Fadel, Artificial Intelligence In Education, Promises 
and Implications forTeaching and Learning, The Center for Curriculum Redesign, Boston, MA, 
02130-Copyright © 2019 by Center for Curriculum Redesign, Printed in the United States of 
America, ISBN-13: 978-1-794-29370-0-ISBN-10: 1-794-29370-0-, P23. 
3  - Op cit, P29. 
4 - Trustworthy ai, in education: promises and challenges, background paper for the g20 ai 
dialogue, digital economy task force meeting riyadh,1-2 february 2020,p7. 

http://www.contactnorth.ca,
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ال املعريف وامو  ال تصميم وبناء نظم  ،الرتبية راالهتمام مبفاهيم نظرية املعرفة وا وقد توجهت البحوث التطبيقية 
دف ر  فع الكفاءة العملية التعليمية والتدريس التعليم الذكية الىت تستخدم نظريات الذكاء االصطناعي املستخدمة 

ا تؤدي اىل  ،وتعد هذه الطريقة احد املشاريع الناجحة للذكاء االصطناعي ومت اختبارها كثريا على الطالب واثبتت ا
وقد تطورت العديد من انظمة التدريس الذكية خالل العشرين سنة االخرية واثبتت جناحها خصوصا  ،تسهيل التعلم
ظم التدريس الذكية احد التقنيات الرتبوية الىت نومتثل  ،لرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ولغات الكمبيوتريف جماالت ا

يث كل معلم يكون حب اخلرباتللنجاح حيث تعد احد اشكال انظمة تلعب دورا مهما يف اكتساب املهارات الضرورية 
   )1(خبريا يف حقل املعرفة اخلاص به وميلك اسلوب تعليم خمتلف 

  : في المدارس  تقييم االختبارات-4

فان التقيمات هي اداة ضرورية  ،حول االختبار يف املدارس االحيانمن املناقشة السلبية يف كثري من على الرغم 
املناسب له حيث ميكن للتقدم  املكان اذ جيد تطبيق انظمة الذكاء االصطناعي ،ومفيدة يف عملية التدريس والتعلم

مثل تقييمات التخفي الىت ،ال ظرا للتطورات اجلديدة يف هذا ايد بشكل خاص التدريس والتعليم نالتكنولوجي ان يف
لذا جند ان هناك طرق خمتلفة لفهم طبيعة الذكاء ،تقلل من بعض التوتر قد يواجه الطالب حول التقييمات 

د احلل ونظام التدريس الذكي والذي االول يستخدم قواعد اختاذ القرار الجيا،االصطناعي فهناك نوعان من التقييم 
حيث ميكن استخدام ادوات الذكاء االصطناعي يف جمموعة متنوعة  ،ميكن ان يوفر مالحظات دقيقة وحمددة للطالب

والنظام القائم على الرؤية ايضا جمال  ،بدقة بنتائج الطالب أمن املهام مثل مراقبة نشاط الطالب وانشاء مناذج تتنب
بصرية لتقدير عمل الطالب فبدال ال كاالنظمةد يف التقييم باستخدام عدد من جمموعات التقييم  مهم ميكن ان يساع

للمدرس التقاط صورة املعادلة وستقوم االلة ها الطالب على سبيل املثال ميكن من قيام املعلم بتقدمي معادلة رياضية كتب
ى الصوت هذه االنظمة هي العمود الفقري اخريا هناك انظمة ذكاء اصطناعي تعتمد على التعرف عل،بتقديرها 

الدوات التدريس وسيكتشف اخلرباء طرقا الستخدام الذكاء االصطناعي القائم على الصوت لتشخيص القراءة 
  .واملشكالت االكادميية االخرى 

                                                        
جملة الدراسات والبحوث  ،تعليم من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية االساسية بدولت الكويتالذكاء االصطناعي يف ال ،ابراهيم غازي واخرون  ،حممد محد  - 1

 .42، ص64-30ص ، 2021يناير  1عدد،1جملد  ،الرتبية جامعة الكويت 
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ض الذكاء االصطناعي يف التقييم فان املخاوف بشان التحيز قد متنح بع نظمهعلى الرغم من االبتكار الذي ي
كما ميكن ان تساعد االنظمة التنبؤية املعروفة ايضا باسم انظمة االنذار ) 1( مات من رؤية واضحة للتقييم التصمي

  ) 2(املبكر يف تتبع الطالب املعرضني خلطر ضعف االداء االكادميي 

ال امهها  :قسام الذكاء االصطناعي المستخدمة في التعليم أ-5   :هناك عدة اقسام يف هذا ا

   .تستند على البيانات املزودة للنظام هي برامج يستخدمها الطالب لتعلم موضوع ما : مواجهة المتعلم -  أ 

م اكثر فعالية : مواجهة المعلم- ب يتم استخدامها من قبل املعلمني بغرض تقليل عبئ العمل لديهم وجعل خمرجا
  .كتشاف االنتحاللتغذية الراجعة وا يف مهام امتتة حمددة مثل االدارة والتقييم وا

تم ب:التى تواجه النظام-ج للمسؤولني واملديريني على املستوى املؤسسي على سبيل املثال  توفري معلوماتو
 ) 3(التدريس والربامج واملناهج املتبعة يساعدون يف مراقبة امناط التناقض يف عمليات 

 ىحيث ميكن للروبوتات التعليمية انشاء حمتو وعا مهما للغاية ضيعد مفهوم احملتوى الذكي مو : المحتوى الذكي -د
ا نظرا ئهم من البشر كماميكن للذكاء االصطناعي املساعدة قي رقمنة املكتبة   ،رقمي بنفس درجة الرباعة الىت يتمتع 

  .قابلة للتطبيق تكون رقمية للتعلم الاملدرسية او انشاء الواجهات 

ا قرارات االلتحاق بالدراسة وجدولة املقررات وحتديد معدالت ويشمل هذ: توصيف المتعلمين والتنبؤ بادائهم -ه
لتقدمي  ،واملواظبة يف الدراسة وحتديد مناذج الطالب والتحصيل الدراسي هلم واالجنازات االكادميية للمتعلم ،التسرب
  )4( قد تساعدهم على اختيار افضل الربامج اداتشيف الوقت املناسب او تقدمي مالحظات وار  هلمالدعم 

 

                                                        
1 - Laura Jimenez and Ulrich Boser, artificial intelligence, future of testing in education, center for 
american progress, september 16, 2021-p2. 
2 - Op cit, P4. 
3- Silvia Pokrivcakova, Preparing teachers for the application of AI, powered technologies in 
foreign language education University of Tomas Bata in Zlin، Czech Republic, sciendo University 
of Trnav, a, Journal Slovakia, sciendo P137 pp135-153- DOI: 10.2478/jolace-2019-0025, P 137 . 

لة العربية للرتبية ،الذكاء االصطناعي يف التعليم يف اململكة العربية السعودية  ،لينا بنت امحد بن خليل الغراب  ،مسر بنت امحد بىن سليمان احمللي - 4 ا
  .74، ص 84-71ص،2020يناير ،11عدد4،جملد   ،السعودية،جامعة امللك عبد العزيز  ،النوعية
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    : يشمل هذا عدة انظمة امهها:  تطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في نظام التعليم عن بعد: رابعا

  : منصة تدريس شبكة ذكية للتعليم عن بعد - 1 

واختاذ العملية وتكامل  ،ةيتتمتع تقنية الوكيل الذكي الجهزة الكمبيوتر باخذ التكييف املستقل لالشياء اجلديدة والبيئ
ات وامتام االعمال الفعال لسلسلة من االجراءات يف التعليمات ومن خالل وضع العديد من انظمة الوكيل املعلوم

الذكية يف الكمبيوتر سيكون لديها املزيد من قدرات املعاجلة املتطورة من خالل التعاون املتبادل بني االنظمة الفرعية 
،هناك  وبالتايل ميكن حتسني توقيت نظام التعليم باكمله  ،املعلومات معاجلةيتحلل بشكل كبري من وقت  ،املختلفة

ا تكنولوجيا الوكيل الذكي يف شبكة التعليم عن بعد العديد من  التتبع يف الوقت احلقيقي  امهها،االجراءات الىت اختذ
ية الذكية من النظام اسرتجاع املعلومات التعليمية والتوص،للمعلمني والطالب  االدارةحتليل  ،ملعلومات التغذية املرتدة 

على ظروف قادر كما ان النظام   ،تسمح هذه االدوات الذكية للطالب باجراء دراسة مستقلة يف النظام التعليمي
لتحليل دقيق وميكن ان يساعد تقرير التحليل يف الوقت املناسب على تقدمي التغذية الراجعة ،التعلم  ونتائجالتعلم 

للطالب يف الوقت نفسه تؤدي اضافة اقرتاح ذكي ايضا اىل تقليل عبئ العمل  للمعلمني يف تدريب مبادرة التعلم
  ) 1( .يف نواحي كثرية بالنسبة للمتعلمني لتقدمي املشورة حبيث تقلص نسبة االخطاءاليدوي على املعلمني 

  :االنظمة الخبيرة في التعليم عن بعد- 2 

بدال  ،كالتشربة يف التفكري ومهارات حل املاخل قعلم طر من خالل الوسائل التقنية لت نظمة اخلبريةتساعد هذه األ
فقد وفرت  ،بعد ظهور االنظمة اخلبرية لنظام التعلم عن بعد ،من اخلرباء لالجابة عن االسئلة الىت يطرحها الطالب

االت مماواملتحليل ال عن طريقاالموال اىل حد كبري من املوقع التعليمي  مسح  عرفة وخربة اخلرباء يف خمتلف ا
املوقع  ءانشاحبيث عند  من عملية التدريس للحاسوب بفهم خرباء التفكري وطرق التدريس لتحقيق اهلدف النهائي

ن التعليمي الرئيسى االت يكوّ لديه معرفة اساسية لضمان الوصول عرب يصبح  حبيث قاعدة بيانات ملختلف ا
  ) 2(الىت تستعمل على حتسني الكفاءة واجلودة بشكل فعال  االنرتنات اىل جمموعة متنوعة من االسئلة واالجوبة الصعبة

  

                                                        
1  - Hongyan zhang and qinghong lin application of artificial intelligence technology in distance 
education system an indian journal full paper btaij 10-14-2014pp7957-7962, volume10, issue13 
–issn-0974-7435, p7959. 
2  - Op cit, P7960 
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  : نظام تعليم المحاكاة الذكية عن بعد - 3 

ائيا كونه  على عاملي الزمان واملكان وهو  يعتمدهذا النظام هو نظام متكامل يعين انه ميكن ان يستغين عن اخلرباء 
مة التقليدية للتعليم عن بعد من خالل انشاء منوذج ظهوره ذهبت كل االنظ معو  ،نتاج عصر التكنولوجيا الفائقة

  .وحتليل تكامل قاعدة البيانات حموسبة حماكاة 

رب على حتليل  ميكن هلذا النظام ان حيل حمل عمل اخلرباء متاما ويتعامل مع التجربة باكملها ويديرها ويساعد ا
  ) 1( .النتائج التجريبية بشكل فعال

  :   والنظام الذكي للتعليم عن بعدعن بعد  نظام التعليم الفرق بين- 4 

وبعد القيام بعدة دراسات وجد ان حمتوى املعرفة ركيك  اي نظام التعليم عن بعد مايعاب على املعنيني هلذا النظام
اي الكتاب املدرسي يف شكل  ،نفس النمط نفس املقياس،نفس املنهج  ،للغاية وهو مبثابة نقال ورقيا اىل العامل الرقمي

رات االستاذ يف شكل الكرتوين على خالف النظام الذكي عن بعد هو نظرة يف غاية التطور لفتح ضكرتوين او حماال
 حول طريقة النظام االسئلة املطروحةان خاصة  املتعلقة بالتعليم،العقول على االستنارة والتفكري يف كل املشكالت 

 فاالمرمتعلق  يف الزمن فارق مكان اوطالب ال حتتاج اىل بناء االمهية لالستخدام الفعلىي فهي بسيطة لل يف ليست غاية
  ارادة يف استعمال هذا النوع من التطبيقات مع دراسة كل اجلوانب املتعلقة به من الناحية القانونية والتقنية عدم وجود ب

  : ار الذكاء االصطناعي في التعليمقيمة استثم:خامسا 

ق تطبيقات الذكاء االصطناعي له فوائدوقيمة علمية كبرية سنتطرق هلا بالشرح  ان االستثمار يف جمال التعليم عن طري
  :كمايلي 

  :تطبيق الذكاء االصطناعي في التعليم  ةفائد-1

يف االمهية الكبرية ملستقبل الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف عاملنا تظهر يف االولوية الىت توليها دول العامل للثورة 
دها االبرز الذكاء االصطناعي والتسابق احملموم بينها للتحول حنو الثورة الصناعية الرابعة يف شىت الصناعية الرابعة وراف

االت احلياة خاصة املصانع والقطاعات اخلدمية والطبية وهو ماسيؤثر بالتبعية على طبيعة ونوعية املهن املتاحة  ،ا
س مع الواليات املتحدة االمريكية على املعد االول كشفت الصني الىت تتناف  2017ففي عام  ،لالنسان يف املستقبل

                                                        
1  - Op cit, P7962 
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ال وخصصت له مبلغ  مليار دوالر على  22عامليا يف الذكاء االصطناعي عن خطة طموحه لالستثمار يف هذا ا
وقعت االمارات اتفاقية تعاون مع املنتدى االقتصادي العاملي النشاء مركز الثورة  2018ويف يناير  ،سنوات 5مدى 

قال  2018ويف شهر مارس  ،ة الرابعة يف االمارات يهدف اىل اعطاء دفعة للحصول على تقنيات املستقبلالصناعي
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون ان بالده ينبغى ان تشغل موقفا رياديا يف حبوث الذكاء االصطناعي واقر خطة 

خربة العلماء املتخصصني للعمل يف سنوات جلذب  5مليار يورو على مدى  1.5لتحقيق ذلك بتخصيص هلا مبلغ 
ام . يب.وكان من الثمرات املبكرة هلذه اخلطة اعالن شركة اي ،فرنسا وتشجيع الباحثني الفرنسيني على التخصص فيه

وتلتها شركات املانية  ،باخلربة التكنولوجية يف عدد من مراكز البحوث الفرنسية االمريكية العمالقة عن مشاركتها
املزيد من االمتام بتطوير تطبيقات  2019وعكس ميزانية وزارة الدفاع الفرنسي لعام  ، هذا املضمارويابانية اخرى يف

مليار يورو لتكثيف برامج البحث والتطوير النتاج  22.8فخصصت  ،عسكرية تعتمد على الذكاء االصطناعي
افتتح  2018ويف اكتوبر ،العسكرياسلحة ذكية تتوافق مع حروب املستقبل واالعداد النشاء وكالة وطنية لالبتكار 

اهلند مركزا عامليا للبحث  تكون رئيس الوزاراء اهلندي ناريندار مودي مركز الثورة الصناعية الرابعة  يف بالده يهدف ان
ا مشريا اىل ان هذه الثورة تفتح امام اهلند افاقا جديدة يف جمال االنتاج واخلدمات وتوجد الفرصة ملزيد من  يف جماال

  ) 1( .ركات بني الدول والقطاع اخلاصالش

ا ومن عوقطا الذا اصبح اال ستثمار يف الذكاء االصطناعي من ابرز اهداف وتطبيقات الدول يف خمتلف مؤسسا ا
من الثورات التكنولوجية  االستفادةيف عصرنا احلايل  اصبح حيثابرزها قطاع التعليم كجزء اليتجزا من رؤية الدول 

 حوضيتولقد ،هذه التكنولوجيا على ريادة يف التقدم واالبتكار والريادة يف املستقبل تستند من اجل ال تنافس
فمع النمو املتسارع يف تقنيات الذكاء  ،عليم باهتمام واسع وانتشار كبريتتطبيقات الذكاء االصطناعي يف ال

شراف افاق املستقبل والتحضري له اثرا منها يف العملية التعليمية مصباحا الست واالستفادةاالصطناعي اصبح استثمارها
تطبيقات الذكاء  لذا جند انه ظهرت العديد من ،حيويا وضرورة ملحة خاصة يف ظل متطلبات رؤية اسرتاتيجية الدول

االصطناعي يف التعليم والىت فاقت يف براعتها وفاعلية استخدامها ومكاسبها االفاق وتغلبت على التحديات وشكلت 
لتعليم بانه يف العملية التعليمية كما يتسم جمال الذكاء االصطناعي يف ا املناهجلت قواعد عليم وبّد اجتاه تطوير للت

ومن بني اهم الدول الىت  ،استغالهلاجيب  تقنيات ونظريات وجماالت متعددة قائم على جمال وانشقاقي وابتكاري فه
خطة تقييم الكتب  2001ولوجيا يف كوريا يف عام انشات وزارة التعليم والعلوم التكن،كوريا هذا االجتاه سارت يف

                                                        
موعة العربية للتدريب والنشر  ،تطبيقات الذكاء االصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم،امساء السيد حممد عبد الصمد كرمية حممود حممد امحد  - 1 ا
  .19-18، ص 1ط، 2020القاهرة مصر ،
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املرجعية الرقمية الىت اطلقت مشروعا رياديا يهدف اىل تطوير مناذج الكتب املدرسية الرقمية يف ثالث عشر مدرسة 
ومة الكورية هدف بناء دولة قوية مبساعدة االشخاص املوهوبني كحددت احل 2011ويف عام  ،منوذجية ابتدائية

سياسات التعليم الذكي للقرن احلادي والعشرين والتعليم الذكي املعروف باسم التعليم املوجه ذاتيا  وقررت اتباع
ي ومكيف حسب هو نظام تعليمي وتدريس ذك ،وواملرقمن واملتكيف والفين باملوارد والراسخ بالتكنولوجيا

ذاتييا باالسناد اىل مستواهم وميوهلم فع وبطرق موجهة ن يقوم الطالب بالتعلم وبشكل مندمن املتوقع ا االحتياجات 
   ) 1(.يف بيئة غنية باملوارد

  :القيمة العلمية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم  - 2 

طرح سؤال الحد الباحثني عند تطبيقات الذكاء االصطناعي جيب فهمه قبل االجتاه اىل هذه االنظمة يف املنظومات 
  :مانعلمه :بيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم م تطلّ هل تعلم وكيف تع ،الرتبوية 

  . المليار دير ووتر بريدج ))حنن متجهون اىل عامل حيث ميكنك اما كتابة خوارزميات او استبداهلا باخلوارزميات((

  .التعلم حقا من اذا كان بامكانك البحث او العثور على وكيل ذكي يف اي شئ فلماذا نتعلم اي شئ مالذي يتحقق 

االت االقتصادية لكن من االمهية مباكان هنا ان الذكاء االصطناعي دخل الفصل الدراسي رغم ا لتطور الرهيب يف ا
ا  ،دوء يتم نشر مايسمى بانظمة التعلم  ام ال،سواء رحب الطالب واملعلمني واولياء االمور وصانعي السياسات 

حيث يتم مجع وحتليل كميات  ،س واجلامعات حول العاملالذكية او التكييفية او الشخصية بشكل متزايد يف املدار 
يف حني ان الكثريين يفرتصون  ،هائلة من البيانات الضخمة للطالب والتاثري بشكل كبري على حياة الطالب واملعلمني

 منفان الواقع اكثر  فقط، ان الطالب يتم تعليمهم من قبل معلمي الروبوت يبنيان الذكاء االصطناعي يف التعليم 
ومع ذلك  ،يف اعطاء حلول اكثر من العملية التعليمية لديه القدرة على ان يكون حتويليا الروبوت ال يزال حيث ذلك

ناقشت العديد من املؤمترات مايشمله الذكاء حيث  ،فان تطبيق الذكاء االصطناعي يف التعليم يثري اسئلة بعيدة املدى 
واحلوار املوجهة بالذكاء االصطناعي والتعليمية املتخصصة خطوة خبطوة  من انظمة التعليم أبد، التعليماالصطناعي يف 

البيئات  تعليممن خالل التعلم االستكشايف املدعوم بالذكاء االصطناعي وحتليل كتابة الطالب والوكالء االذكياء يف 
االصطناعي والىت تضع مطابقة الطالب واملعلم املسري من الذكاء مع وروبوتات الدردشة الداعمة للطالب  ،القائمة

                                                        
تمع الذكي  - 1 تقرير  2017-2014ة واالقتصادية من خالل تطبيقات التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرتة الدراسة التنمية االجتماعي –اقامة ا

  22، ص  2017قطاع تنمية االتصاالت جلنة الدراسة مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت 
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م ن  هذه املناقشات واالسئلة من اجل اجياد تطبيقات مهمة ذات اهداف  الطالب يف السيطرة على التعلم اخلاص 
  ) 1( .تعليمية واقتصادية لذا وجب على دول النامية مواكبة هذا النقاش والتسائل

  استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم  ثارا: الفرع الثالث 

ئة التعليمية واالثار املرتتبة كقيمة اضافية له لذا سنناقش هاته ياثار نظام التعليم جدليتني تتمثالن يف تاثريه يف الب لقد
  .اجلدلية تباعا 

  اثار االستخدام ضرورة بالنسبة للبيئة التعليمية    : اوال 

نشر الوعي يف البيئة التعليمية حول  ليات تطبيق الذكاء االصطناعي واحلاجة للمزيد منأاخنفاظ مستوى الوعي ب ان
احلاجة اىل تبين سياسات فعالة ومناسبة وجود  ادى اىل ،اء االصطناعي يف التعليمامكانية استخدام تطبيقات الذك

تمع بيتم تعزيز قدرات الذكاء االصطناعي  حبيث ،بشكل متزايد طريقة متوازنة وفقا الحتياجات اكثر مؤسسسات ا
حادا يف قوانني التعليم التقليدية مبا يتناسب مع تطبيقات الذكاء  سريااالمر الذي يتطلب تف ،متثيال اجلامعات

  .االصطناعي 

اشار العديد من الباحثني اىل اثار الذكاء االصطناعي على التعليم العايل لذلك مت التاكيد على ان الذكاء االصطناعي 
يكون للذكاء االصطناعي تاثري كبري على املناهج الدراسية يف املناهج س ،سيؤثر على التعليم يف جماليني رئيسيني 

والدقة وهذا يتطلب توفري فرص تدريسية  حيث تساهم قوة الذكاء االصطناعي يف توفري عناصر السرعة ،التعليم العاىل
م والتخصصات التقنية قد تصبح العلوم االنسانية اكثر شيوعا الن هذه املناطق ا قل ضعفا لغزو للطالب لتعزيز مهارا

اما فيما خيص  ،جماالت مثل احملاسبة والتحليل املايل قد تتعزز بشدة من الذكاء االصطناعي  ،الذكاء االصطناعي
بسبب التكلفة العالية حيث ان التعليم  يف هاته التخصصات االلتحاق قد نشهد اخنفاظ حادا يف االلتحاق باجلامعة

ن مو  يف كثري من الدول على عكس اجلزائر الىت فيها التعليم جماين  ه التكلفةالعايل ليس يف متناول الكثريين بسبب هذ
  ) 2( .االثار كذلك هو استبدال اللغة التقليدية باللغة الرقمية لغة رقمية للطالب 

                                                        
1  - Wayne Holmes, Maya Bialik, Charles Fadel, Op cit, p 11 
2  - shareaiyed m.aldosari, the future of higher education in the light of artificial inteligence 
transfurmations International gournal of highereducation university, Saudi arabia, vol9,n03, 2020 
p145-151 –P147 - . 
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تتطلب انظمة الذكاء االصطناعي الوصول اىل كميات كبرية من البيانات مبا يف ذلك املعلومات الشخصية السرية كما 
لذلك فان استخدامه يثري عدد الحيصى من املخاوف ،طالب واعضاء هيئة التدريس اعتمادا على التطبيق لل

والىت جيب معاجلتها من بينها امان البيانات واملوافقة على استخدام البيانات  ،االخالقية واملعنوية واملتعلقة  باخلصوصية
اخلاطئ احملتمل لتعلم الطالب وارشادات الطالب اخلاطئة على الوصول اىل البيانات والتشخيص  ةالشخصية والقادر 

باالضافة اىل ذلك تواجه املؤسسات  ،احملتملة والتحيز الكامن والقوالب النمطية يف خوارزميات الذكاء االصطناعي
ذلك اسئلة حول من سيقود  نحتاول تنفيذ انظمة الذكاء االصطناعي وتوسيع نطاقها حتديات عديدة يتضم اليت
رة الذكاء االصطناعي ويدافع عنها ومن سيكون مسؤوال عن تطوير ومراقبة سياسات وممارسات الذكاء مباد

ة يف وماهو الدور الذي ستلعبه هيئة التدريس يف تصميم النظام وتنفيذه ومن يفهم االفرتاضات املتاصل ،االصطناعي
يص اخلاطئ للطالب او تقدمي املشورة هلم ماهي االثار القانونية للتشخ،النظام  يتصميم خوارزميات خبالف مطور 

            )1( .، كل هاته االسئلة هي حمل نقاش حىت يومنا هذاوكيف سيتم تعيني طاقم الدعم الفىن واالحتفاظ به

  :تاثير الذكاء االصطناعي على التعليم العالي : ثانيا 

الطلبة  على حبيث جييبقمية عنصر اللغة الر  امههاايل التعليم الع فوائد الىت يستفيد منها العديد من الباحثني اىل اشار
مستقبل حيث ان يف التعليم القضاء على القواعد التقليدية ،باالضافة اىل الذكاء االصطناعي  تطبيقاتمع  التعامل
عليمية الربامج التو  مثل التصنيف والدرجات ،الذكاء االصطناعي ميكنه امتتة االنشطة االساسية يف التعليممع التعليم 

حتسني  فيستهدف ذلكالتفاعل مع املعلومات  اماتبادل اخلربات  والدعم االضايف  معناسبة الحتياجات الطالب امل
ا و  اساليب التجربة واخلطا مع تعلمات يف املقررات الدراسية وسري الثغر  هذا التطور طريقة اختيار املدارس لطال

 تبقى هي االساساملدرسة  ام املنزليف التعليم  هلاالفضل  اختيار بني والتفاضلتغيري دور املعلمني  الرهيب ادى اىل
)2 (  

لغة رقمية عن طريق اكتساب الىت يشهدها التعليم العايل هو استبدال اللغة التقليدية باللغة الرقمية  االثارمن اهم و 
 املناهجم قواعد التعليم لتغري للطالب للتعامل مع تطبيقات الذكاء االصطناعي لذا وجد العديد من الياحثني استخدا

                                                        
  . 31-01ساعة  29/09/2021عشر حقائق عن الذكاء االصطناعي حكومة اونتاريو تاريخ االطالع  - 1

Teh facts about artificial intelligence inteaching and learhing contact . www.contactnorth.ca  
.nordisfunded by the cowernement of ontario. 
2  - Share Aiyed M Aldosari, in the Light of Artificial Intelligence Transformations International 
Journal of Higher Education Vol. 9, No. 3; 2020, The Future of Higher Education-ISSN 1927-
6044 E-ISSN 1927-6052-saodi arabik-p148 - http://ijhe.sciedupress.com, P148 

http://www.contactnorth.ca
http://ijhe.sciedupress.com,
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االت الىت حتتاج حتسني يف املقرات الدر  ومت تركيز املستقبل يف  اسية الن هذا استخدام انظمة الذكاء االصطناعي يف ا
الدورات التعليمية مما يساعد عن  يف  سيساعد على حتسني وسد الثغرات الىت ميكن ان حتدثالنوع من االنظمة 

ع الطالب يبنون نفس االسس املفاهيمية بدال من انتظار ان يستمع لالستاذ هذا ما سيؤدي اىل من ان مجي التاكد
 ) 1(احلصول على مالحظات فورية تساعدهم على فهم املوضوع وتذكريهم بكيفية استخدامه يف املستقبل

  :  مانوع المدارس التى نريدها في المستقبل :ثالثا  
ت التدريب للعمل مع الذكاء االصطناعي نعم السباب عديدة للذكاء هل هناك حاجة العداد املعلمني حت

تمعات وحنن حباجة اىل تطوير وجهات نظر  حول قضايا الذكاء  نقديةاالصطناعي بالفعل تاثري كبري على االفراد وا
دام املعلمني على استخدام الذكاء االصطناعي فسيساعد ذلك يف منع اساءة استخ تدريباذا مت  ،االصطناعي
االهم من ذلك لكي يقدم الذكاء االصطناعي مسامهة حقيقية يف النجاح االكادميي وبالنسبة جلميع  ،التكنولوجيا

يظل دور املعلم حموريا كما كان دائما ورمبا اكثر من اي وقت مضى الن الروبوتات الذكية ستغري اماكن  ،الطالب
واقع اجلديد يف وقت مبكر من املدرسة االبتدائية جيب اال يسمح العمل يف الغد جيب ان يبدا االطفال يف االستعداد لل

فقد راينا ان الذكاء االصطناعي قد ،يف جمال التكنولوجيا بان يكون هلم الكلمة الوحيدة يف كل هذا  للممارسني
وتطبيقات تعليمية ومنصات تعليمية على  ،ومتصفحات ويب ،اخرتق مجيع جماالت التعليم يف شكل كتب ذكية

لذلك السؤال الذي يطرح نفسه ماهي رؤيتنا ملدارس املستقبل هل سيكون عمالقة التكنولوجيا  ،يل املثال ال احلصرسب
هم وحدهم املسؤولون عن طرق استخدام الذكاء االصطناعي للتعلم ام هل سيتمكن الطالب واملعلمون من طرح 

ال ينبغي السماح  ،يفية االستخدام التكنولوجياواضحة وبناءة ومسؤولة واخالقية حول ك ارشاداتاالسئلة وتقدمي 
لصانعي املال بتقرير مستقبلنا دون ان نقول ذلك جيب ختطيط استخدمات الذكاء االصطناعي بعناية من قبل جمموعة  

ح كاملة من الفاعلني يف جمال التعليم بدا من املعلمني واملتعلمني كل هذا يتوافق مع رؤية الدول ملرصدها الدوىل املقرت 
تمعية للذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية   .حول التاثريات ا

                                                        
1  - Share Aiyed M Aldosari, Op cit, P147. 
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ا ادابدل  ،فيما يتعلق بفوائد التعليم فان الذكاء االصطناعي ليس الدواء الشايف ذات امكانات هائلة  تمن ذلك ا
هي ايجاد لذا نجد ان اكبر التحديات الرئيسية وهي اداة جيب ان نتعلم استخدامها لتحقيق اقصى فائدة هلا 

  )1( المتاحة التوازن الصحيح بين ممارسات التدريس العريقة والمتوازنة منذ قرون واالمكانيات الجديدة

  :  منهج جديد لعالم رقمي يعمل بالذكاء االصطناعي:رابعا   

يتجاوز سد  ،يلعب التعليم دورا مهما يف اجلهود املبذولة جلعل القوى العاملة املستقبلية جاهزة للذكاء االصطناعي
الفجوة مهارات الذكاء االصطناعي اعتماد تقنيات متزايدة القوة لتسهيل التعلم كما يعىن اعادة التفكري يف احملتوى 

تظهر جهود اصالح املناهج الدراسية املذكورة  ،لتقدمي التعليمات على مجيع مستويات التعليم املستخدمةواالساليب 
احلاجة الواضحة لتعريف كفاءات الذكاء االصطناعي مبا يتجاوز  2019 لسنة يف الورقة املقدمة من طرف اليونيسكو

ا عند دمج مهارات القرن احلادي  لتكنولوجياالكفاءات االساسية  املعلومات واالتصاالت وهو عدد الدول الىت حدد
ا ان تسمح  ل املشكالت باستخدام لمتعلمني بتحديد وحلوالعشرون يف براجمها التعليمية حنو املهارات الىت من شا

مت تطوير اطار عمل كفاءة تقنيات املعلومات من قبل اليونيسكو  سابقةكمبادرة ،تقنيات واساليب وتقنيات احلوسبة 
للمعلمني بالتشاور مع اجلهات الفاعلة اخلاصة الرئيسية ومت حتديثه بانتظام منذ ذلك احلني حىت سنة  2011يف 

م املهنية لتطوير املعرفة والوعى النقدي  حيتاج لىتالكفاءات ا االطارحيدد هذا  2018 املعلمون اىل دجمها يف ممارسا
م يف العصر الرقمي  يؤكد االطار على الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية يف دعم ستتة جماالت رئيسية ، مع طال

تكنولوجيا ،علم اصول التدريس،املناهج والتقييم ،فهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ،للمعرفة 
حمو ،وحيدد االطار ثالث مراحل الكتساب املعرفة ،املعلم والتعلم املهىن ،التنظيم واالدارة ،املعلومات واالتصاالت 

  ) 2( .،كل هذا سيؤدي اىل ادخال منهج جديد للتعليم الرقميانتاج املعرفة ،تعميق املعرفة ،االمية التكنولوجية 

     '' غرداية انموذجاجامعة  ''الجزائر ''تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم  :الفرع الرابع   
يعد التعليم عرب  ،يف عامل اصبحت فيه قضايا التعليم مركزية وحيث ينفجر التعطش للمعرفة والطلب على التدريب

ا تسهل االنرتنات طريقة تعليمية مزدهرة تتيح تقنيات الذكاء االصطناعي تطوير عمليات التعل م وتكييف حمتواها ا
                                                        

1  - Karsenti, T, (2019). Artificial intelligence in education: The urgent need to prepare teachers 
for tomorrow’s schools. Formation et profession, 27(1), 105-111. 
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.a166, P110. 
2  - Working papers on education policy Artificial Intelligence in Education: Challenges and 
Opportunities for Sustainable Development Published in 2019 by the United Nations 
Educational, Scientific and CulturalOrganization, 7, place de Fontenoy, 75352, Paris, 07 SP, 
France UNESCO 2019, P18. 

http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.a166
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العديد اجلزائر يوجد يف بلدنا حيث الطابع الشخصي على الدورات وال سيما بفضل حتليل تصرفات املتعلمني  اضفاء
ال واملشاريع املؤسسية املتقدمة وفرق البحث على املستوى الدويل   تقدم معني كما يوجد من الرباعم الشابة يف هذا ا

تمعية للتعليم عرب االنرتناتعلى املستوى االخال   .)1(قي يف ضوء التحديات االقتصادية وا

ا االجتماعية والثقافية  اذا كانت هناك اجتهادات كثرية ومقاربات متغايرة للظاهرة التكنولوجية الرقمية يف جتليا
ىل مجيع مناحي احلياة يف هذه التكنولوجيا يف بعدها االدائي االستخدامي قد تسربت ا ان هفمن املسلم ب ،والسياسية

تمعات املعاصرة خاصة تلك الىت متتلكها وعملت على توسيع  فاصبحت جزءا ال يتجزا من احلياة   ،استعماهلا دائرةا
تمعات وغدت ممارسات روتونية يف حياة افرادها فنجده حاضرة يف عامل االعالم واالتصال والعلوم  اليومية هلذه ا

احلياة اال قد  جماالتيكاد خيلو اي جمال من ال بل  ،قل والدفاع والقانون وغريها من القطاعاتواملال والصناعات والن
 حتسننفذت اليه بعض القدر او ذاك وقد غدا اليوم من باب حتصيل احلاصل القول بان هذه التكنولوجيا انظمة 

  .)2(وتدوير املعلومات واخلدمات  االنتاج ساعد يفتو التفاعل بني االفراد 

حددت اسرتاتيجية املعتمدة من طرف وزارة التعليم العايل اجلزائرية مخس مؤشرات متكن من قياس  الصياقيف هذا و 
التقدم احملرز يف تشييد جمتمع املعلومات وتقييم وضعية القطاع يف اعتماده على تكنولوجيات االعالم واالتصال 

ومؤشر التحفيز االلكرتوين ،اذ االلكرتوين الرقمي ومؤشر النف ،تنحصر هذه املؤشرات يف مؤشر اجلدوى الرقمية
 جاء، ولفد فيما يتعلق باحلكومة االلكرتونيةباالضاقة اىل مؤشر نشر تكنولوجيا االعالم واالتصال ومؤشر التحفيز 

واملتضمن القانون التوجيهي حول البحث والتطور التكنولوجي  2015-12- 30املؤرخ يف  21-15القانون رقم 
من القانون عندما نص انه يهدف  7بلوغ التنمية بكافة مقاييسها وهو ماكدته املادة برقمنة القطاع على  مؤكدا

 )3(اىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لبحث العلمي والتطوير التكنولوجيا
بومدين باب الزوار اتفاقية يف اطار التعاون مع مركز هواري  والتكنولوجياوتنفيذا لذلك وقعت مؤخرا جامعة العلوم 

تطبيقات الذكاء االصطناعي للمعاجلة التلقائية للغة الطبيعية وملعاجلة بالبحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية 
غة العربية التلقائية للكلمة وهندسة النظم والوسائل املتعددة واالتصاالت السلكية والالسلكية ومنصات التعليم الل

وتتضمن كذلك االتفاقية دراسة املخطوطات العلمية والتقنية العربية القدمية وانشاء قواعد بيانات للمصطلحات 

                                                        
  www.gesica.org 2019تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم تقرير منظمة العفو الدولية جويلة  - 1
  .11، ص2014 1لبنان ط،عربية دار النهضة ال ،قطاعات رقمية قراءات يف املفاهيم واملقاربات والرهانات نالصادق رابح  - 2
دويل افرتاضي  عميش وهيبة ،التعليم عن بعد الية لتحسني خدمات التعليم العايل يف اجلامعات اجلزائرية اثناء وبعد تفشي وباء كورونا مداخلة يف ملتقى - 3

  193املستدامة جامعة بومرداس صالرقمية ضمانة جلودة التعليم العايل والبحث العلمي وحتقيق التنمية  2021فيفري  22-21يومي 

http://www.gesica.org
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املفاهيم واملعارف وهندسة النظم والوسائط املتعددة والقياسات احليوية ومعاجلة االشارات الطبية واالنظمة الذكية 
    )1(.النسان وااللةوالرؤية الذكية احلاسوبية لتفاعل بني ا

ة تكنولوجيا جديدة تتمثل يف ارضية تكنولوجيا لالنظمة أمبنش بالوادي مؤخراكما استفادت جامعة الشهيد محة خلضر 
مارس  29احملمولة الذكية لدى مركز البحث يف التكنولوجيا الصناعية وجاء مبوجب قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 

  .جامعة بومرداس كذلك ير املالية حيث استفادة من هذا املشروع  وقعه وزير التعليم العايل ووز  2022

ويف اطار منصات التعليم عن بعد دخلت اجلامعة اجلزائرية بعد جائحة كورونا يف التطبيقات املختلفة او مامسي 
معات عن بعد وقد طبقت العديد من اجلامعات انظمة ذكية لعدم تضييع الفرصة على الطلبة ومن بني اجلابالتعليم 

وهي منصة تعليمية  e-learningجامعة غرداية عن طريق منصة  بعدالىت انشات املنصة االلكرتونية للتعليم عن 
الولوج اليها عن طريق االنرتنات من اجل  للطالب وميكن ،تابعة جلامعة غرداية جتتوي على مواضيع دروس وحماضرات

ا وحتتوي املنصة على االعمال  واحملاضرات ، كما مت يف  واالمتحانات التطبيقيةاملوجهة واالعمال االستفادة من حمتويا
هذا السياق انشاء ارضية التوظيف ويتم ذلك عن طريق انشاء حساب مث تفعيل احلساب والربيد االلكرتوين مث 

تالم التسجيل والدخول واستكمال البيانات الشخصية وملئ البيانات بعده يتم رفع الوثائق املطلوبة ويلي ذلك اس
وصل االيداع واستحسن الكثري هذا املسعى كما تسعى جامعة غرداية اىل استعمال كل ماهو جديد يف هذا اجلانب  
ال كما  ا ختصص االنظمة الذكية يف معهد التكنولوجيا وهذا مايساعد الطلبة على البحث يف هذا ا كما يوجد 

،باالضافة لتفعيل العديد من مواقع التسجيل االلية كلها الرقمنة ومشا  ختصمتت داخل اجلامعة تفعيل عدة ملتقيات 
تمع اجلامعي  اخلاصة مبسابقة الدوكتوراه والتاهيل اجلامعية والرتقية اىل االستاذية ولقد لقيت استحسانا كبري من ا

فعيل ممكنات جبميع اطيافه من طلبة واساتذة باحثني ، رغم بعض النقائص الىت ميكن تداركها يف املستقبل عن طريق ت
ال مع دراسة التطبيقات حبذر    .رقمية جديدة يف هذا ا

  : تطبيقات الذكاء االصطناعي في قطاع العدالة : المطلب الثاني

 يف بعض الدول لقد حددت السلطات العامة ،يف جمال العدالة هناك حوافز قوية الستخدام الذكاء االصطناعي
 االستخدام ووظفني القضائيني بانظمة مؤمتتة ا من خالل استبدال بعض املالفوائد املالية الىت ميكن احلصول عليه

ا  ،احملتمل لالنظمة املؤمتتة يف عمليات صنع القرار القضائي من خالل متكني نتائج قضائية قابلة للربجمة وميكن التنبؤ 
                                                        

،اطلع عليه يوم  10/08/2020اتفاقية تعاون بني جامعة هواري بومدين ومركز البحث العلمي والتقين لتطوير  اللغة العربية موقع الشروق اوالين  - 1
 . 14:00الساعة  06/06/2022
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الكبرية حلقوق احملاكمة ايضا الكثري من التحديات واملخاطر  لكن شكك بعض املختصني بان هاته االنظمة جتلب
االنظمة الدميوقراطية قد يكون ادخاهلا مربرا بالرغبة يف توسيع عرض العدالة  ،لكن يف  بعض العادلة وحتقيق العدالة 

جلعلها اكثر سهولة وسرعة واقل تكلفة بالنسبة لفئات االشخاص الذين يظل استخدام العدالة ترفا يتعذر الوصول اليه 
  .يف قضياهم مبساعدة الة ميكن اعتبارها تقدما لفئات معينة من املتقاضني فان امكانية الفصل 

لذا نتطرق يف هذا املطلب اىل بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي يف قطاع العدالة عربخمتلف دول العامل مث اىل ماجاء 
  .به النموذج اجلزائري لعصرنة قطاع العدالة

   .التطبيقات القضائية الحديثة: الفرع االول 

يبدو ان مصطلح النائب االكرتوين قد استخدمه القضاء االمريكي ،يف ظل التطبيقات القضائية احلديثة للربوت الشئ 
للداللة على برامج حاسوب مستقلة من جهة ولكن بقيت احالم صانعي الروبوتات تسرد كاقوال مرسلة   2016عام 

وقد توافقت هذه الرؤية مع حمكمة ،  اعتربته جمرد الةنيح 2018كما جاء يف قرار حملكمة لولوزاذ االمريكية عام 
على انه جمرد برنامج  ،اىل روبوت االجابة على رسائل الربيد االلكرتوين 2018الىت اشارت عام  الفرنسيةالنقض 

دون منحه اي صفة نيابية عن مشغله اي جمرد وسيلة تساهم يف تدقيق البيانات يف الفضاء الرقمي  ىحاسويب معلومات
                                  )1( .خدمة للحاجات العامة من جهة اخرى

مع هذا التوجه  القضائي حول تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال العدالة بوصفها جمرد الة سنوضح  ماذا يعين 
  .الذكاء االصطناعي يف جمال العدالة وماهي معايري استخدامه  

  :   جال العدالة الذكاء االصطناعي في م:اوال 

تمع احلديث اىل عصر جديد مما يؤدي  حبيثظاهرة البيانات الكبرية والذكاء االصطناعي يسببان ثورة رقمية  جتلب ا
تستفيد املهن القانونية  ،اىل تطوير خدمات جديدة تركز على مجع ومعاجلة البيانات الرقمية مثل العديد من املهن

اصبحت ممكنة ومع مرور الوقت تطبيقات جديدة يف الواقع  ،ظهرتتغري التكنولوجي لتغيريات كبرية يف االتصال بال
تساعد هذه التطبيقات على زيادة حجم املوارد ، تاحة وقرارات املعاجلة اجلديدةمن خالل التطوير االمىن للبيانات امل

م البحثية عشرة اضعاف تدرجييا تظهر بر  امج العدالة التنبؤية الىت تسعى اىل توقع املتاحة ملهنيني القانونيني وزيادة قدر

                                                        
 2100ساعة  2021مسبتمرب  17تاريخ التصفح  2019نوفمرب  16 موقع حمامات نت،التطبيقات القضائية احلديثة للروبوت ،اية الوصيف  - 1
،www.mohamot.net  

http://www.mohamot.net
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فيمكن للمرئ ان يتوقع بشكل معقول انه سيتم  ،نتائج التقاضي اذا ظلت مصداقيتها موضع شك يف الوقت احلايل
م اليومية ومع ذلك فان تاثري ،حتسني هذا الربنامج  وعلى املدى الطويل سيتم دجمه من قبل الفقهاء يف ممارسا

لوج يف االفق ال يزال غري مؤكد باالضافة اىل توفري ادوات جديدة للمهنيني القانونيني فان التغيري التغيريات الىت ت
ا  التكنولوجي له ايضا تاثري يف توليد توقعات وعادات جيدة بني اجلمهور كل هذا ميكن ان يغري الطريقة الىت يتم 

جوانب  دراسةهو  التغيرياتاملتقاضيني اهلدف من هذه اىل  االستشارةتقدمي اخلدمة القانونية وال سيما واجب تقدمي 
اىل استخدام الذكاء االصطناعي كاداة لتعزيز جودة اخلدمة القانونية  حاجة العدالة يف وان جمالمعينة من هذا التغيري 

،باالضافة اىل ترسيخ اسس وخصائص استخدام الذكاء االصطناعي يف  )1(والىت جيب عدم حتويلها عن هذا الغرض
   :جمال العدالة الىت سنشرحها كمايلي

  :استخدام الذكاء االصطناعي في قطاع العدالة اسس -1

وجتدر االشارة ان مصطلح  ،حرية االختيار وضمان الشفافية يف االستخدام ،لقد ركز الفقه على جانبني مهمني 
 ،حمضر قضائي ،قاضي ،حمامي ،موثق ،لةاملهنيني القانونيني ال يعىن القضاة بل اجلهات الفاعلة االخرى يف عامل العدا

  . ، لذا سنبني ماهي املعايري الواجب اتباعها لالنظمة الذكية يف جمال العدالة كتاب الظبط ،وسيط قضائي 

  اء االصطناعي في قطاع العدالةإنشاء إطار يفضي إلى استخدام الذك- أ 

ت حىت تستطيع استخدامها ، حيث جند ان قطاع تعتمد خوارزميات الذكاء االصطناعي باالساس على اتاحة البيانا 
  العدالة له بيانات كبرية ساعدت يف اعطاء اسس قوية الستخدام الذكاء االصطناعي سنتطرق هلا بالشرح كمايلي 

  :ظهور البيانات الكبيرة في القطاع القانوني  *

 انشأ ئية على نطاق واسع مبرور الوقتمع بيانات السوابق القضاظهر مؤخرا نظام البيانات الكبرية ومت استعماله جل
من مجع هذه اخلاصية  ،جملس الدولة،قرارات احملكمة العليا  قرارات جمالساحكام ،قواعد بيانات هلا اصول خمتلفة 

استعمال البيانات املفتوحة واملوجودة لدى ارشيف يتم االستعانة يف ذلك اىل على التنبؤ بنتيجة النزاع  البيانات تساعد
  .،الىت تساعد على استخدام الذكاء االصطناعي النه حيتاج اىل هاته البيانات لعدالة قطاع ا

 

                                                        
  .76اية الوصيف، املرجع السابق، ص  - 1
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  :  البيانات المفتوحة ظهور  * 

وهذه اخلاصية ميكن  ،الستخدام الذكاء االصطناعي يف العدالة اتعترب البيانات املفتوحة من اهم االطر الىت يستعان 
هذا املبدا طبق يف االحتاد االوريب وهي الطريقة و  ،تكافؤ وسائل الدفاعر حىت يستطيع تقريللجمهور االطالع عليها 

مشكلة املوافقة على ه لكن اثار هذا التطبيق يف بدايت،و قرارات حمكمة العدل التابعة لالحتاد االوريب  تستخدمهاالىت 
اخلاص  2016 املؤرخ يف 1321-2016رقم فرنسا  ويف هذا النطاق صدر قانون يفذكر اهلوية عند النشر 

مع عدم االخالل  –منه على مايلي /12وتنص املادة ،باجلمهورية الرقمية اطارا يقضي بنشر البيانات املفتوحة 
باالحكام احملددة الىت حتكم االطالع على قرارات احملاكم ونشرها فان القرارات الصادرة عن احملاكم القضائية تكون 

يثري مشاكل اجرائية خاصة ذلك فان تنفيذ احلكم  ىلاالفراد املعنيني وعمتاحة للجمهور جمانا مع احرتام خصوصية 
بنشر االحكام وترك  يتعلقفيما  2019من الدستور  149للمادة  تهراجعمبالبلجيكي  ،وساير يف ذلك الربملان 

تعديل بشان  2019ماي  5يكمل هذا التعديل للدستور القانون الصادر يف  ،للمشرع حتديد اساليب هذا املنشور
الحكام والذي مييل اىل نطق احلكم يف جلسة علنية ونشر اقانون االجراءات اجلنائية وقانون القضاة فيما يتعلق بنشر 

   )1( .االحكام يف قاعدة بيانات الكرتونية وتكون متاحة للجمهور

  : البيانات هي الوقود مكملة للخوارزميات *

ذج تنبؤية موثوقة على وجه اخلصوص لتشغيل هذه اخلوارزميات ختصص الذكاء االصطناعي يتطلب احلصول على منا
هزة مسبقا والىت تعد موارد نادرة اليوم باالضافة اىل بعض مناهج التعلم القوية للغاية مثل  ،على جمموعات البيانات ا

 ا لعدة اسباب ذلك ميكن ان يكون الوصول اىل البيانات صعب لىالتعلم العميق حتتاج كميات هائلة من البيانات وع
الفنية الىت تشكل رصيدا  البياناتسرية العديد من و ت الشخصية امعينة من البيانات مثل البيان فئاتمحاية امهها 

  )2(.اسرتاتيجيا للمنظمات الىت متتلكها نفس البيانات خاصة لتغذية مراحل التعلم االيل 

  .الة ظهور الذكاء االصطناعي مع التحليل والتفسير في قطاع العدب 

التحليل والتفسري انظمة متطورة مع  استخدام اخلوارزميات جيعل من املمكن معاجلة احجام كبرية من املعلومات ان 
اكرب بكثري من تلك املتاحة للذكاء البشري مما يساعد على اكتشاف الظواهر اجلديدة والنظر يف احللول الىت تكون يف 

                                                        
1  - www.crid.be.pdfpublic, Lintellijence artificielle vrae ou fausse am edu justiciable 
ve29/09/2021 eur 2300 -2020, P79. 
2  - Franceia France intelligence artificielle rapport de synthe se France ia2018, p6. 

http://www.crid.be.pdfpublic,
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ا اخلوارزميات قللت من اعمال ا او حماميا بعض االحيان اصلية للمارس سواء اكان قاضي ، هذه اخلاصية الىت تتمتع 
الروتينية ملرفق العدالة بتقليص الوقت يف االعمال املادية للمرفق ويف بعض الدول مت استخدام اخلوارزميات حىت يف 

  .اصدار االحكام القضائية 

  :   استخدام الذكاء االصطناعي في ممارسة القانون ج  

قواعد بيانات كبرية للسوابق القضائية وهذا تسبب يف انفجار املصادر  لهالبحث القانوين يف االصطناعي  الذكاء
املراقبة القانونية واالستشارات يف كما يتم استعمال بعض انظمة الذكاء االصطناعي   الفقهية املتاحة للفقهاء 

ال القانوين )1(القانونية وجناحها يف بعض الدول ساعدت كثريا على اصحاب  ، هذه النماذج من التطبيقات يف ا
القرارات السياسية يف االدارة العامة الستغالل هاته النماذج يف مرفق العدالة ، نظرا لكثرة امللفالت والدراسات الورقية 
الكبرية خاصة يف جانب االرشيف الذي يعتمد على منط تقليدي ياخذ اشهر وسنوات من البحث على اصول 

ومستندات او  ملفات القضايا ، خاصة ملفات احلالة املدنية ، فاستعمال هاته االنظمة ورقمنة ارشيف االحكام 
  .العدالة سيساعد بكثري من تقليص الوقت والتكلفة املالية 

  :تطبيق الذكاء االصطناعي في قطاع العدالة  خاصية-2

االستبدال :  املراد من هاته االنظمة ومهادف اهلظهر مصطلحني متداوالن يف تطبيقات الذكاء االصطناعي من ناحية 
كتابة ،من اجل حتديد املهام  للخوارزمية الرئيسياو التحسني يتم متثيل املصطلحني استبدال او حتسني على احملور 

مالحظة  ومت وهذا معناه ان انظمة الذكاء االصطناعي هلا خاصية التطور واملساعدة  عقد تواصل مع القطاعات
ا العظمى يف التطبيقات يف جمال القانون الغالبية  الفصل يف امللفات  يف  تسعى اىل تسريع عملية ارساء املرفقا

 املعلوماتتشري اىل نشر الىت املشاركة  من حيث نوع اخلدمة املقدمةمع تغيري   ،وحتسني استخدام اخلدمات للمجتمع
يف االنتاج القانونية املهام  فهدف ،نتاج او دعم القراراالالقانوين ،مع وجود خاصية  مشاركة نتائج البحثو االتصال و 

دعم القرار على هذه املهمة احملددة  ويركزكتابة العقود او تنفيذ االجراءات االدارية   ،يتمثل يف مجيع اخلدمات القانونية
   )2( .اختاذ قرار قانوين يف

                                                        
1  - www. Egtn.eu.2019, vu 29/09/2021 0059 the gudgeuf.the future-artificialintelligence and 
gustice-iem italy 2.camilla oviennotre. 
2  -  William James Kettlewell l’intelligence artificielle en droit : mythes, réalités et 
conséquences, travail de fin d’étude réalisé en vue de l’obtention du grade de master en droit 
public et international par 2019, centre perelman de philosophie du droit, www.philodroit.be, 
P18. 

http://www.philodroit.be,
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ال القانوين للخدمات املقدمة  وكمثال على ذلك يف  جند ان جل الدراسات وبنسب ، قود تقاضيستشارات عكإا
القضاء على االسلوب  حماولةلمواطن لبشكل اخر جمال تقدمي اخلدمات  وتركز على جمال العقود اوا متفاوتة

ال الرقمي يف  سوابق القضائية املعلومات القانونية الرقمية البحوث المثل  التعاملالتقليدي الورقي بنقل العمليات اىل ا
                  )1( .اخل... القانون الرقمي ،ية القانون

  :تطبيقات العدالة التنبؤية : ثانيا 

ال التبؤي يف جمال العدالة يشمل عدة مهن ك  تقدمي حل موثوق به ملشكلة قانونية قائمة  بداية جيب توضيح ان ا
املختلفة  للنتائجالقيام بتحليل إحصائي  ،ة التعامل مع اسئلة مماثل باالضافة اىل حتليل وحتليل السوابق القضائية او 

  .للتطبيق ومدى قابليتها ودرجتها 

ت بعد ليتم تنفيذ أؤكد ان املزيد من التطورات مل تومن امل ،لقد شق الذكاء االصطناعي طريقه ايضا اىل العامل القانوين
مريكية عل سبيل املثال يتم تطبيق ستخدام املكثف لتقنيات الذكاء االصطناعي حاليا يف احملاكمة اجلنائية االاإل

اخلوارزميات التنبؤية للوصول اىل خماطر العود اي احتمال قيام فرد حمكوم عليه بارتكاب جرمية اخرى بناءا على تقييم 
    استخدام اخلوارزميةكمة العليا لوالية ويسكوتس ان احمل رأتالدولة ضد لومسي  قضيةيف هذا الصدد يف ،البيانات 

لتقييم خماطر العود اىل االجرام ال ينتهك حقوق االجراءات القانونية الواجبة للمدعى عليه يف حماكمة كمة يف احملا 
يكل مل تكن احملكمة وال املدعى عليهم  الالفت للنظر ان واكد بعض شراح القانون انه منعادلة  على دراية فعلية 

  :يف بعض البلدان سنذكر منها ج االولية عالوة على ذلك مت اختبار العديد من النماذ ،اخلوارزمية 

اجلدل القضائي يتطلب جهدا فكريا  وهذا بناءا على ان مشروع احلجةمت انشاء مشروع نظام يسمى :  في المانيا
 على اثر ذلك على معاجلة املعلومات البشرية الطبيعية يعتمد واجناز هذه املهمة منظورا ومعرفة بالعديد من املعلومات 

  .واختيار هياكل احلجج القانونية  منوذج اوىل للربنامج لدعم التجديد االىل والتحليلمت تطوير 

حاول املهندسون تشكيل نظام فكري اهلدف الرئيسي هو مساعدة احملامني واملواطنني يف توفري املعلومات :  في روسيا
ة القواعد لتوفري معلومات مرجعية الضرورية فيما يتعلق باالجراءات القانونية يتضمن نظاما خبريا يستخدم جمموع

  .وبعض مناذج الشبكات العصبية لالجابة على االسئلة االكثر تعقيدا 

                                                        
1  - Op, cit, p19. 
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يدرس العلماء دقة نظام اسرتداد املعلومات القانونية يعتمد هذا النظام على منوذج يستخدم تقنية  : في البرازيل
ة وفقا للمنطق االساسي هلذا النموذج ميكن ان تكون الذكاء االصطناعي املعروفة باسم االستدالل املسند اىل احلال
اىل حد ميكن العثور على درجة معينة من التشابه  حاليةالقضايا القانونية السابقة مفيدة لتوفري القاعدة حلل مشكلة 

   )1(.بني القضايا املعنية

ومتشوق اىل حلول سريعة واقل الذكاء االصطناعي هو اداة متاحة حاليا لعامل متصل العديد من الدول ان  رأتلذا 
ميكن احلصول على العديد من الفوائد نظرا للعدد الكبري من القضايا املتكررة يف حبيث  ،تكلفة عند تطبيق العدالة

ةاحلاالت الىت يواجه فيها املرء مناقشات  ال اجلنائي متشا حاد النقاش  يف القضايا املدنية حىت لو كان اجلدل يف ا
ميكن ايضا احلصول على الفوائد من خالل  حبريات الناس اال انه  ملساسية التطبيق نظرا الن فيه االفقهي من ناح

ال اجلنائي مث توسيعها كاالجراءات القانونية مثل التحري واالستئنافات والتحقيقات العلمية تقدمي قضايا   بسيطة يف ا
        )2(  .اجلنائية ملا حتتويه من قناعة القضاة يف اصدار احلكام ة عن احملاكم ابعاد التطبيقات كاالثبات بالوسائل التقنية و

  : تطبيقات العدالة التنبؤية في مجال التنمية  - 1  

يف الوقت احلايل يشمل تطوير الذكاء االصطناعي يف احملكمة بشكل اساسي رقمنة املعلومات ونظام خدمة التقاضي 
  :سنبني ذلك تباعا احلكم على الكيانات  رتنات والتنبؤ ينتيجةاملتكامل ومنصة تسوية املنازعات عرب االن

االلكرتونية مثل امللفات الصوتية والورقية اىل  تشري رقمنة املعلومات اىل حتويل املعلومات غري: رقمنة المعلومات -أ
ناك دراسة من مت تطبيق رقمنة املعلومات يف الصني بشكل كبري حيث ان ه ،بيانات الكرتونية يسهل حفظها ونسخها

يف تشري اىل انه ،طرف باحثني من جامعة نانفانغ الصينية من قسم االدارة العامة ومها تشن منستونغ ويل شولو نيغ 
جتربة الصوت حبيث مت استعمال نظام حمكمة  1500ومقاطعة  31يف الصني غطى بناء احملاكم الذكية  2017عام 

باملائة وزيادة كفاءة  30 بنسبةيف احملكمة  احملاكمةصري متوسط مدة مت تق حبيث نتائج عملية للتطبيقوحقق الذكي 
  .حتسني جودة وكفاءة معاجلة القضايا من قبل القضاة مع باملائة  25 العمل القضائي ب

ومنصة  ،مل نظام خدمة التقاضي املتكامل على قاعة خدمة التقاضييش: نظام خدمة التقاضي المتكامل - ب
واخلط الساخن خلدمة التقاضي  ،وتطبيق اهلاتف احملمول،وحمطة اخلدمة الذاتية  ،رتناتخدمة التقاضي عرب االن

                                                        
1  -  Camilla Oviennotre, Op cit. 
2  - International amals of criminolgy/2021 fausto mortiv be santis.-artificial intelligence and im 
novatuom in brazil in gustice, p110 
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وحمتويات اخرى وحتقيق االبداع واالستفسار واالستشارة على منصات خمتلفة مثل اهلاتف والرسائل القصرية والشبكة 
لتحقيق خدمات التقاضي الذكية مبا وهناك ايضا روبوتات ذكية توفر وظائف التفاعل الصويت بني االنسان والكمبيوتر 
والة حمطة خدمة التقاضي باخلدمة ،يف ذلك نظام تسجيل الزوار ونظام تعبئة معلومات حفظ امللفات باخلدمة الذاتية 

شاشة دليل التقاضي االلكرتونية للخدمة  ،مع وجودالذاتية ومعدات اخلدمة الذاتية وخريطة التنقل باخلدمة الذاتية
 .جتربة خدمة التقاضي للمتقاضني   الذاتية لتحسني

  : منصة حل النزاعات عبر االنترنات -ج  .
وموارد تسوية املنازعات  ،ميكن ملنصة تسوية املنازعات عرب االنرتنات مجع موارد وساطة احملاكمة اخلاصة باحملكمة

ميكنها ايضا ،يف الوقت نفسه للمجتمع باسره وفتح قنوات خمتلفة على االنرتنات وغري متصل واجراء الوساطة مبرونة 
هي اول منصة تكامل عرب الشبكة ،حتقيق اتفاق وساطة عرب االنرتنات وتاكيد قضائي عربه وحتسني كفاءة الوساطة 

مخس وظائف  تتوفر علىللتسوية على سبيل املثال منصة الية حل النزاعات عرب االنرتنات املنازعات يف الصني 
طاملا ان  االنرتنتوالتقاضي عري  عرب االنرتنات والوساطة عرب االنرتنات والتحكيم لالستشارات القانونية والتقييم

  )1(الوصول اىل منصة الية حل النزاعات عرب االنرتنات لالطراف اكمال وساطة النزاع عرب االنرتنات دون مغادرة املنزل 

  :   التنبؤ بنتائج الحكم -د .
يف الوثائق القضائية وحل النقاط الرئيسية والبحث فيها وختزين هذه  تقنية الذكاء االصطناعييشمل هذا التطبيق 

ويهدف نظام الدفع ،البيانات يف التصنيف وانشاء قاعدة بيانات يف حالة التحليل املقارن لتحقيق التنبؤ باحلكم 
االحكام ودمج تطبيق اختاذ القرار وتوحيد قواعد  يفعرب االنرتنات اىل املساعدة  تدارالذكي لقاضايا املماثلة الىت 

احلكم بشكل متكرر واحلكم عليها بشكل  نتائجالقانون مع االستعالم السريع والدفع الذكي لقضايا املماثلة واثبات 
  )2(. شامل وهي وظيفة تقنية الذكاء االصطناعي يف التنبؤ بنتائج احلكم 

ية تعتمد على جوانب عملية البحث واملعاجلة يف حقيقة االمر وان هذا املصطلح يف راي الدراسة جند انه عدالة حتليل
هذا االساس تتبع الدراسة الثالث هي ليست جمال التنبؤ بل التحليل وعلى  املعايريالن السمات املشرتكة يف  ،والتنبؤ

وكمثال على التنبؤ بنتيجة نزاع قضائي  ،الثالث للعدالة التحليلية العوامل مع هذا اجلانب لذا سنركز على  وتتماشى

                                                        
1  -  Chen Mingtsung and Li Shuling Research on the application of artificial intelligence 
technology in the field of Justice Journal of Physics: Conference Series ICAACE 2020, 1570 
(2020), 012047- doi:10.1088/1742-6596/1570/1/012047, p3 
2  - Op cit, p4. 
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 ،2016ويايت من دراسة عملية اجريت يف عام  ،يتعلق بالتنبؤ بقرارات احملكمة العليا للواليات املتحدة االمريكية،ما
ومع  االنرتنتسابقة للمحكمة على موقعها على  قراراتيف هذه احلالة يتم مجع البيانات بسهولة من خالل نشر 

هلذه البيانات بتسبيق  الكمبيوتراخلطوة الثانية لتمثيل  فانيل وبالتا ،ذلك فان هذه القرارات يف شكل نص وطويلة جدا
ا  ،كيفية متثيل هذه القرارات يف سياق استخدامها للتعلم االيليف  وهي امر بالغ االمهية  تهمعاجل للكمبيوترميكن  ال
ات يعكس قدر االمكان وتر اقرب مايكون اىل احملتوى املفاهيمي للقرار ييكون متثيل الكمب حبيثعدة طرق ممكنة  تتبع 

للذكاء  ىميكن ملثل هذا التمثيل االستعادة بشكل مفيد من العمل البحث والقانون الىت ميكن ازالتها منه عناصر احلقيقة
نوع التقاضي  ،االصطناعي والقانون حول كيفية منذجة القانون بالكمبيوتر والرتكيز على الدائرة القضائية االصلية

نوع النزاع ومن مث اعطاء النتائج او  لتحديديتم عرض القائمة كاملة  ،احملاكم االبتدائية ،اخلالفات بني االطراف
والذي يهمنا هنا  ،هي جمال واسع الميكن التفصيل فيه اكثر النه من اختصاص اجلانب التقين خصائص التنبؤات والىت

مبجرد مجع البيانات ، سة القانوندرا جانبهو شرح العملية لتبسيط االجراءات للحصول على نتيجة النزاع من 
لبيانات التدريب يف هذه احلالة مجيع القرارا ت السابقة خلوارزمية النموذج املختار وفقا واختيار النموذج حتدد ا

   )1( .للمحكة موجودة على موقعها اخريا مبجرد حتديد املشكل يصبح التنبؤ ممكنا

ترب يف االخص جزء من البحث عن قرارات سابقة ذات صلة يعالذي  احملكمة لقراراتحتليل النص   اما ماخيص
والىت تتمثل يف العثور يف قاعدة بيانات على قرارات  ،بقضية معينة وهذا مايشبه البحث التارخيي يف القرارات السابقة

ذلك من للقيام ب للقضايا،احملكمة املرتبطة بالقضية نفسها ولكنها تايت من مستويات خمتلفة من التسسلسل اهلرمي 
مثل  ،حمكمة ميكن ان تكون هذه املعلومات مفاهيمية راملفيد ان تكون قادرا على استخراج معلومات معينة من قرا

 وما اىل ذلك رنوع التقاضي او ميكن ان تكون من جمموعة من البيانات الوصفية مثل امساء االطراف وتاريخ القرا
بسيطة بشكل عام الاستخراج انواع معينة من املعلومات الداللية بشكل عام نفس النوع من التقنية جيعل من املمكن 

من النصوص القانونية مبجرد استخراج هذه البيانات فانه سيكون من الضروري اوال البحث يف قاعدة بيانات عن 
                         )2( .تقرير ماذاكان القرارات مت العثور عليها ذات صلة قبلالقرارات املقابلة هلذه املعلومات 

  امهها يشمل هذ كذلك عدة انظمة ذكية مت استخدامها  يف نطاق العدالة :نطاق تطبيق العدالة التبؤية   -2

 

                                                        
1  - William James Kettlewell, Op cit,  p31. 
2  - Op cit, p 32. 
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  :اعمال المحاكمة القضائية - أ 

ينعكس تطبيق تقنية الذكاء االصطناعي يف  ،عمل حماكمة القضاة هو جوهر االجراءات مبا يف ذلك احملاكمة واحلكم 
لقضاة بشكل اساسي يف التعرف الذكي على الكالم والتنبؤ بنتيجة احلكم يف عملية احملاكمة من لكمة اعمال احملا 

جهة االشراف على حكم القاضي واحلد من ظاهرة االحكام املختلفة يف نفس القضية اىل اقصى حد لتعزيز العدالة 
ري من القوانني والقضايا املخزنة يف نظام من ناحية اخرى فهي ذات قيمة كبرية لالطراف من خالل عدد كب ،القضائية

اختيار افضل اسرتاتيجية تقاضي لالطراف وتقليل تكلفة التقاضي لالطراف وحتسني الوعي القانوين  ميكنحبيث  ذكي 
   .واالستعداد حلماية حقوق االطراف

  : الشؤون القضائية المساعدة - ب

من ناحية حتديد والتحقق من توحيد : ل اساسي جانبني جتسد املساعدة القضائية لتقنية الذكاء االصطناعي بشك
ساعدة ماالدلة للتحقق من مواد االدلة الىت حتتل موقعا رئيسا يف اعمال احملاكمة منذ بداية مجع االدلة من اجل 

من واملواقف االخرى و  ،ولفرز وتلخيص مواد االدلة العديدة لتحديد االدلة الباطلة وعدم وجود دليل ،ي القضيةجلمعا
يف وثائق احلكم فان االخطاء يف النص والتعبري  الشكليةناحية اخرى يف عمل التصحيح اللغوي وتصحيح االخطاء 

والتصحيح الذكي للوثائق يقلل من االخطاء املصطنعة مما يساعد على ،عن وثائق احلكم تؤثر على جدية العدالة 
  .حتسني الكفاءة القضائية 

  :  خدمة البحث القضائي-ج
ن كيفية البحث عن القواعد او القضايا القانونية ،إث القضائي هو مهارة عمل ضرورية جلميع العاملني يف القضاء البح

ع ضاالن و  ،املستهدفة بسرعة ودقة يف قاعدة البيانات القانونية الواسعة هو دائما ما يبحث عنه العاملون يف القضاء
، اما والىت ستقدم العديد من نتائج البحث مع الكلمات الرئيسية،االسرتجاع التقليدي هو ادخال الكلمات الرئيسية 

ظهر البحث والتطوير يف االسرتجاع الداليل على اساس معاجلة اللغة الطبيعية  االن باستعمال انظمة البحث املتطورة
ذكية ان تقدم وتكنولوجيا التعلم املعمق وهو حتديث لطرق االسرتجاع التقليدية ميكن خلدمة االسرتجاع القضائي ال

       )1(.للمستخدمني نتائج االسرتجاع االكثر صلة وقيمة وتقليل تكلفة حتديد املعلومات غري ذات صلة
 
 

                                                        
1  - Chen Mingtsung and Li Shuling, Op cit, p4. 
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  :   المحكمة االلكترونية في المجال القضائي :محاكم ذكية : ثالثا  
ل اخلدمة والتوقع واالدلة مث يف احملكمة، من خالل تقنية الذكاء االصطناعي يتم ادارة ومراقبة االجراءات القضائية

ذلك هناك العديد من املشاكل الىت  ومع ، عملية التقاضي بطريقة  موحدةواحملاكمة والنقاش والتسجيل واحلكم يف
ال القضائي ملا له من لذا  امهية فهو اساس التنمية جيب التغلب عليها يف تطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف ا

   . ر املسيري والعنصر املادي الذان تعتمد عليهما احملمة الذكيةعنصالسنتطرق اىل نظام 

  :     العنصر المسير للمحكمة الذكية- 1 

قضايا التقاضي يف الدول منوا سريعا فان عدد معاجلي القضايا وخاصة القضاة مل من عديد اليف السنوات االخرية شهد 
يف هذا الوقت حققت  ،من القضاة القضايا وعدد اقل عدد اكرب من هذا النقصفي وجوديزد بنفس البنية واستمر 

عدد اقل من االشخاص واملزيد من وجودحتسني الكفاءة يف  يف كيفيةولوجيا الذكاء االصطناعي تطورا سريعا نتك
هذه التقنية بشكل كبري استخدام مت  على تقنية الذكاء القضائي وينصب الرتكيز ايضا يف الوقت احلاضر  ، كماالقضايا

اصدر جملس الدولة اجليل اجلديد من خطة تطوير الذكاء االصطناعي والىت اشارت  2017جويلة  8يف  لصني ،يف ا
احملاكمة واملوظفني وتطبيقات البيانات واالنفتاح القضائي واملراقبة  تدمج فيهااىل ان انشاء منصة بيانات حمكمة ذكية 

اكمة احمل لنظامل املستندات القانونية لتحقيق القدرة الذكية والتجريبة لديناميكية ومجع االدلة وحتليل احلالة وقراءة وحتليا
لس االعلى  2017-2016 الصينية لبناء املعلومات حملكمة الشعبوفقا خلطة التنمية اخلمسية  الصادرة عن ا

م ونظام حمكم مة وبه مجيع الفروع واالقساك،هذا النظام اصبح هو العنصر االساسي املسيري للمح )1(حملكمة الشعب
 نتيجةمن الدول ولقد الق نقدا كبريا على  يتمثل يف تطبيق واحد يشمل على العديد من اخلدمات وتبنته العدديد

لة هي الىت تقوم هناك بعض الدول من وصلت اىل الروبوت القاضى اي االّ  يف حني ان القضاء على الوظاءف العادية
  .نقاش حاد من الناحية القانونية  مكان القاضي يف احلكم وهذا حلد االن هو يف

  : الذكية العنصر المادي للمحكمة  -2

لذلك  ،قضية مهمة يف االصالح القضائي وحتويل نظام احملاكمة واالرتقاء بهالذكية لمحكمة ليعترب بناء املعلومات 
ل عناصر السجل االلكرتوين من الضروري تعزيز تطبيق منصة املعلومات وتعزيز النظام املتكامل للعلوم والتكنولوجيا مث

ز وتعزيوالتعرف على الكالم التجرييب وخدمة التجربة الذكية ومنصة املعاجلة املكتبية لتحسني مستوى بناء املعلومات 
يف السنوات العشر ،مع االخذ يف االعتبار عدد مستندات احلكم اخلاصة بشبكة وثائق االحكام  ،االنصاف والعدالة

                                                        
1  - Chen Mingtsung, Op cit, p1  .  
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وصل عدد وثائق التحكيم عرب االنرتنات اىل اكثر من  2019يف العامل حبلول  بكثرةتقاضي االخرية ظهرت قضايا ال
دولة ومنطقة مع تزايد احلجم والعدد  210مليارا مشلت اكثر من  20مليونا ووصل عدد الزيارات التارخيية  61

انات من املوقع الرمسي البيهاته وتايت  ،2019حىت 2010بشكل مستمر من مجيع الوثائق القضائية يف السنوات 
اجلنائية والقضايا االدارية يسمى موقع الوثيقة القضائية الصينية وتشمل انواع الوثائق القضائية القضايا املدنية والقضايا 

  .االنفاذ  ياالدولة وقضيا تعويض اياوقضي

جلديدة مثل حمكمة ذكية مات الذا كان النقد يف هذا اجلانب على انه يف السنوات االخرية ظهرت العديد من الكل
ال القضائي االسباب الرئيسية هلذه احلاالت اجلديدة امهها  ،ايل قاضي  يف االحكام البطئبشكل متكرر يف ا

لذا سيكون التطور القضائي اكثر ازدهارا مع التقدم والتكنولوجيا لذلك الدراسة على يقني من ان االمهية  القضائية
ال القضائي مع التطور االساسية للعلم والتكنولوجيا  واضحة وينبغي السرعة يف تطبيق العلم والتكنولوجيا يف ا

املستمر للعلم سيستمر البشر يف احراز التقدم هذا ماسيعزز شفافية العملية القضائية ويعزز عدالة احلكم وحيسن كفاءة 
نون بالتكنولوجيا كيف سيستجيب العمل القضائي كما انه يطرح العديد من التحديات واملطالب عندما يلتقى القا

  )1(.االصالح القضائي لتطور الذكاء االصطناعي يف بداية هذا التطور دائما سيكون هناك مؤيد ومعارض

  فوائد الذكاء االصطناعي في المحكمة الذكية -3

   .وارزميةسريعة ودراسة حالة العود عن طريق اخلللمحكمة الذكية عدة فوائد امهها احلصول على نتائج قانونية 

ميكن خلوارزميات الذكاء االصطناعي تغيري كميات كبرية من االسبقية القانونية واملعلومات : النتائج القانونية -أ
االجرامية وحتديد االشخاص املعرضني  القانونية وحتديد املؤسساتالنتائج اعية ووسائل االعالم القرتاح االجتم
  ملعلومات يف اخذ فكرة مسبقة عن نوع القضايا  حبيث يساعد ذلك عرب االطالع على ا.للخطر

اجلنائية احلالية بالعودة اىل االجرام عندما اليتم تقدمي  تحتليل الذكاء االصطناعي للسجال أيتنب ميكن ان: العود - ب
الضحايا احملتملني  مع حتديدالقانون يف حتسني املوارد احملدودة  تطبيق مؤسساتاالوامر وهو ماميكن ان يساعد 

القانون  تطبيقلتقنية الذكاء االصطناعي هذه ابالغ سلطات  مثال حبيث ميكن اجلسدي واملايل لكبار السن لالبتزاز
جبرمية حمتملة قيد التقدم يف الوقت املناسب للتدخل وكذلك حتديد الضحايا احملتملني الساءة معاملة كبار السن 

                                                        
1  -  Chen Mingtsungo, Op cit, p6  
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هلذه التقنية القيام بتحديد  كذلك  ميكن حبيث جلرائم العنف احملتملني الضحايا كما ميكن حتديدواالستغالل املايل  
  ) 1( .على سبيل املثال االفراد املعرضني ملخاطر عالية من خالل حتليل خماطر الشبكة االجتماعية

    .تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال الخدمات القانونية  : رابعا 

   .منصة تقديم الخدمات القانونية في الصين - 1 

دا العمل يف الصني مبنصة تقدمي اخلدمات القانونية العامة للجمهور عن طريق االنرتنات على مستوى البلديات من ب
ا من منظور فين  النظام يف  يتمثلاجل حتسني القدرات ذات الصلة باخلدمات القانونية املقدمة للجمهور وزيادة فعاليا

وطبيعة خاصة ،وطبيعة خاصة بالدعم املتعلق بالبيانات ،لتطبيق وطبيعة خاصة با ،اربع طبقات طبقة تقدمي املنصة
النظام الفرعي اخلاص باالستفسار عن مواد رد سادة  ، ةيتالف النظام من تسعة انظمة فرعيو ،بالدعم االساسي 

اص بتعزيز النظام الفرعي للعمود اخلاص باحملامني والعمود اخلو الستشارة القانونية القانون والنظام الفرعي اخلاص با
املركز الشخصي والنظام التشغيلي للبيانات االساسية اخلاصة بطلبات اخلدمات على  ، كما حيتويسيادة القانون

  )2( .القانونية العامة ومنصة دعم النظام

  الروبوت الذكي لدراسة االستانافات امام المحكمة  -2

توجهة اىل احملكمة العليا امل االستئنافاتمته دراسة وهذا ماعتمدته عدالة الربازيل بانشاء روبوت فيكتور وكانت مه
اهلدف من البحث والتطوير هلذا املشروع هو تطبيق اساليب التعلم االيل الستخدام امكاناته يف التعرف على االمناط 

ن من يف العمليات القانونية املتعلقة باحكام التداعيات العامة للمحكمة العليا عمليا يهدف اىل تطوير نظام يتكو 
خوارزميات التعلم االيل العميقة الىت متكن من امتتة التحليالت النصية هلذه العمليات القانونية سيتم من خالل ذلك 

مة العليا فيما يتعلق مبواضيع االنعكاسات العامة االكثر تكرارا ودمج كانشاء مناذج التعلم االيل لتحليل موارد احمل

                                                        
1  - Tom Carlson, Artificial Intelligence in Justice and Public Safety IJIS Technology and 
Architecture Committee,This document is a product of the IJIS Institute, a nonprofit alliance 
working to promote and enable technology in the public sector and expand the use of 
information to maximize safety  efficiency  and productivity. The IJIS Mission is to drive public 
sector technology innovation and empower information sharing to promote safer and healthier 
communities, 2020, p7. 

  9ص ،مرجع سابق ،االحتاد الدويل لالتصاالت  - 2
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االساسية ومهمته ولة عن حتليل املوارد املستعملة وحتديد املوضوعات ذات الصلة حلول احملكمة ملساعدة اخلوادم املسؤ 
  .هو معاجلة الطعون االستئنافية بعد تقدميها مباشرة امام احملكمة 

  الروبوت الذكي للمساعدة في تقديم الخدمة القانونية  -3

مت تنفيذ برنامج الذكاء االصطناعي  2020 يونيو3يف  بوت الذكي يف تقدمي مساعدة اخلدمة القانونية ،ر يتمثل ال 
املسما سيجما للمساعدة يف اعداد التقارير والقرارات واالحكام  يف نظام العملية القضائية االلكرتونية ويعترب نظام 
ذكي الستخدام مناذج النتاج مسودات القرار يقوم الربنامج بفرز النصوص املخزنة ومقارنة املعلومات املستخرجة من 

حدة لنماذجها يولد الذكاء االصطناعي مدخالت لكتابة التقرير تقرتح ائق االجرائية مع كيفية استخدام كل و الوثا
النوع من االجراءات مما يؤدي اىل تسريع انتاجية القضاة  يف نفسمراقبة الوثائق االجرائية النماذج املستخدمة بالفعل 

تضاربة الربنامج يسهل ويسرع البحث يف حتصيل هيئة العدالة وانتاجية موظفي اخلدمة املدنية لتجنب القرارات امل
يستخدم ادوات تكنولوجيا املعلومات والىت على عكس االنظمة التقليدية ميكن ان تؤدي املهام بشكل اسرع من 

   )1(التفكري البشري

  االثار المترتبة عن تطبيقات الذكاء االصطناعي في قطاع العدالة  :الفرع الثاني  

ان مغلب املقاالت كانت ذات منط اعالمي وحبث  يف بعض الدراسات واملواقع االلكرتونية يف هذا املوضوع ظواملالح
دف هاته ااسرت  تيجي يف املستقبل ال نظرة واقعية قانونية جامدة تؤدي اىل حل املشكالت القائمة وغالبا ما

ال القانوين الدراسات اىل اعطاء صورة مغايرة للتطور التكنولوجي ذات االمهية  فضال عن تاثريها امللموس يف ا
والصحيح ويف واقع النظرة القانونية للتحول التكنولوجي هو تاثرياته متس جماالت كثرية للمجتمع ذات بعد معياري 

للطرق املستخدمة  وهذا مادى اىل الغياب التام للمعاجلة الفنية ةوالسياسي ةواالجتماعي يةاالقتصاد النظرة تنموي من
يث ميكن يف هاته احلالة لرجل قانون حب مدخالت قانونية جديدةيف التطبيق سيؤدي حتما اىل بناء  خطا يث ان ايح

خمتص ان يسال نفسه بشكل سري سؤال عن الواقع وراء هذه املبالغة االعالمية ماهو اثر تنفيذ واسرتاتيجية استخدام 
  .ذات الذكاء االصطناعي يف القانون او يف قطاع العدالة بال

 

                                                        
1  - De Sanctis, F. M, 2021. Artificial Intelligence and Innovation in Brazilian Justice 
International Annals of Criminology. https://doi.org/10.1017/cri.2021.4-p 2-4. 

https://doi.org/10.1017/cri.2021.4-p
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  : تقاطع الذكاء االصطناعي والقانون نظرة اكاديمية : اوال  

على عكس ماقد تؤدي بعض الوسائط فان حماوالت تطبيق تقنيات علوم الكمبوتر يف جمال العدالة بعيد كل البعد من  
ا جديدة اية اخلمسينيات كان اهلدف من امتتة جوانب معينة من التفكري البش ،كو ري وخاصة على العكس منذ 

تمع العلمي يف جمال البحث العام حول  ا اهلدف اىل العديد من التطورات وقد ادى هذ ،التفكري القانوين حاظرا يف ا
  الذكاء االصطناعي او تطبيق الذكاء االصطناعي على القانون 

جند ان االهداف الرئيسية  ان بعض احملاوالت او النتائج اخلفيفة ال ميكنها املساعدة وجبدية يف شرح التطبيقات ولكن
من التطبيق تكمن اوتساعد يف حل املشاكل القانونية املربرة واملفسرة والتنبؤ بنتائجها عن طريق تطوير منوذج معني من 

يعتمد ذلك على النظم اخلبرية ذات التعلم االيل يف حل املشكالت هذا طبعا  ،تكنولوجيا املعلومات للتفكري القانوين
والنقائص النه حباجة اىل مشاركة بشرية قوية ونطاق صغري نسبيا كما يتم االعتماد على كتل البيانات يدرس املعوقات 

  الكبرية يف التطبيق  

بعد اىل مرحلة  يصل نه ملال فيه خماطرة كبريةاستخدام التعلم االيل يف العدالة ولقد اقر بعض فقهاء  القانون ان 
ال علىميكن ان يرك يف الواقع  الكامل النضج  ناحية حتسني البحث القانوين باستخدام التعلم االيل  ز يف هذا ا

  ) 1(عاجلة الوثائق مباالضافة اىل التحليل االيل للنص و 

ومع هذا جيب ان ال يتطرق املوضوع اىل صدور حكم او قرار قضائي بصفة الية هذا سيضر مببدا مهم هو مبدا 
 .احملاكمة العادلة 

  مراحل اندماج المواطن في عملية التطبيق عملية تنفيذ  -ثانيا

باملائة من االشخاص الذين متت مقابلتهم 80اثار استطالع حديث اجراه خرباء من جامعة اكسفورد اىل ان 
 ،اخلاصة بقطاع العدالة هذا االستطالع اعطى نسبا مرتراوحة امهها ان  الدارة املستندات بعض االنظمةاستخدمو 

يف مراحله  االصطناعي الذكاءاملستندات وفقا للدراسة ال يزال استخدام االنظمة الىت تتضمن متة متت ألباملائة  42
باملائة بذلك من اجل  27من بني االشخاص الذين متت مقابلتهم والذين استخدمو هذه االدوات قام ، االوىل 

   .باملائة للبحث واالدلة 12و  للبحث عن القضاياباملائة  16البحث يف الوثائق و 

                                                        
1 -James Kettlewell, p25. 
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لكن التجارب املنفذة كانت  ،وهناك جمموعة واسعة من االحتماالت الستخدام الذكاء االصطناعي يف جمال القضاء
ستعملت انظمة الذكاء االصطناعي يف قطاع كثرية ا  دودة من حيث املوارد اليت يقدمها توجد بالفعل امثلة حمقليلة و 
املرحلة االوىل من اجراءات تنفيذ  يف احملاكم الذي حيلل هداماعت متبرنامج  الىت استعملت الربازيل مثل  ،العدالة

اذا كان قانون التقادم انتهج وادى اىل فقدان احلق يف اختاذ  ما والتحقيقالضرائب وجتربة الفحص وحتديد االطراف 
 ، هذايوم 15الف حالة يف  70عاجل النظام مايقارب  الستفادة املواطن من ذلك ،حيثاجراء سبب انتهاء املدة 

 ) 1(باملائة  96مبعدل دقة يتجاوز  وكان من الوقت شهرا 18 وموظفا 11العمل الذي كان يستغرق فريقا من 

وكذلك الصني الىت اعتمدة على نظام رقمي متكامل عرب حماكمها والواليات املتحدة االمريكية والفعل هناك انظمة  
 متعلق بقطاع هذا راجع للتخوفات املشروعة كون ان االمرو  ،كثرية للذكاء االصطناعي لكن التجارب املنفذة بسيطة

مهم هو قطاع العدالة والذي ينجر عنه انزالقات خطرية خاصة من ناحية الشفافية والتفسري والتحيز يف االنظمة 
  .، كل هذه املخاوف جعلت من اندماج املواطن وقبول فكرة تطبيقات الذكاء االصطناعي صعبة املنال املستعملة

  : الخدمة  وعدالةنشاة العدالة القضائية والعدالة المقننة : ا ثالث

يرى ، حيث غيري املفاهيم القانونية للقضاء فيما خيص تيطرح تطبيق انظمة الذكاء االصطناعي العديد من التساؤالت 
ام القضائي على الكثري من الفقهاء ان استعمال ممكنات الذكاء االصطناعي سيغري الكثري من القيم املكتسبة يف النظ

وجه اخلصوص وهذا بتعزيز العدالة التقنية على حساب العدالة التقليدية وجوهر القضية هو التشريع الذايت للذكاء 
  :االصطناعي والىت نتج عنها مايلي بعض التغريات امهها 

  التغير القانوني  - 1 

ا سيغري القاعدة القانونية بشكل متوقع كم نتيجة لتطور احكام القضاء عن طريق الذكاء االصطناعي سيغري من مفهوم
الىت هي عنصر جوهري والبد على صانعي السياسات  ،السلطة التقديرية للقضاء امههاالقيم وراء تلك القواعد 

وهو انا السلطة التقديرية هي عنصر طبيعي  االساسي أاملبد الثبات علىومتخذي القرار يف استعمال هاته املمكنات 
اته الصفات آلي حال من االحوال ان تكون اأوال ميكن ب ،والذكاء واحلكمة يف صنع القانون   .لة 

 

                                                        
1  - By Diogo Cortiz,  Artificial Intelligence: fairness، justice and consequences Internet Sectoral 
Overview,  Number 1 May, 2020 Year 12,  barazil, p10. 
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  تحديث القاعدة   - 2 

والىت يتم تطبيقها على التكنولوجيا من  مستقرةالقانونية تعتمد على تبىن قواعد  القيمحيث من املتعارف عليه ان 
نية جديدة قمبرور الوقت يولد االبتكار ت،سابقا  خالل التطبيق القضائي للسوابق يف حاالت معينة كما مت شرحه

 كيفية لتوضيح ميكن ان يتخذ التعديل املطلوب للقواعد بشكل قانون جديد  ،تتطلب تنفيذا داخل النظام القانوين
تتكرر العملية مع حتفيز االبتكار للتقنيات االحدث باستمرار قد حيدث عدم  ،تطبيق قانون قدمي يف ظروف جديدة

مع كل هذه التقنيات القدمية واحلديثة مبرور الوقت قد يظهر توازن  القانونية ار االنتقايل عندما تتفاعل القواعداالستقر 
النقطة هنا ليست الوسيلة الدقيقة للتغيري بل الفكرة  ،جديد حىت يتدخل االبتكار مرة اخرى وتبدا الدورة مرة اخرى

 القواعد دون تغيري القيم االساسية الىت دفعت اىل اعتماد ر وتغّري القائمة على التكنولوجيا ضمن هذا النموذج تتطو 
القواعد يف املقام االول تظل القيم االساسية والقواعد القانونية احملفزة ثابتة حىت مع تاثري التقنيات على الوسائل 

يا حىت تكون القيم ثابتة يف وبالتايل يتم التحقيق من االمكانات الديناميكية للتكنولوج ،القانونية لتحقيق تلك القيم
  ) 1(توجيه باقي السياسات عندما يقررون ما اذا كانو سيتبنون تقنيات جديدة وكيف يتم ذلك 

  :الستخدام الذكاء االصطناعي في االنظمة القضائية  يالميثاق االخالق: الفرع الثالث

قبل ولكنه مطبق بالفعل بطرق خمتلفة لذا مل الذكاء االصطناعي يف جمال العدالة كما هو موضح اعاله ال يتعلق باملست
ولكن بشكل اكثر واقعية من املهم فتح  ،يعد السؤال هو ما اذا كان ينبغي لنا ان نؤيد تطوير الذكاء االصطناعي

تنقلب عليه ليس فقط العلماء ان نفاش حول كيف سيمكن النظام القضائي من االعتماد على التكنولوجيا دون 
ولكن حىت املؤسسات العامة ستساهم يف  وفقهاء القانون هم من يسامهون يف النقاش  اخلاصنيومجعيات الباحثني 

النقاش حول استخدام االبتكار التقين للذكاء االصطناعي لتحسني نظام العدالة مع االهتمام باحرتام حقوق االنسان 
ج فائم على احلقوق يف واعتماد قوانني غري ملزمة جيب ان تكون قادرة على توجيه القضاة واملشرعني  واحملامني حنو 

  .الذكاء االصطناعي 

بسنها قواعد قانونية غري  ةعلى اعطاء فكرة املبادئ االخالقي  cepeوقط وافقت املفوضية االوربية لكفاءة العدالة
ا حبيث تعتربليتم ملزمة   لقضائية وبيئتها القانون غري ملزم بشان تطبيق الذكاء االصطناعي يف االنظمة ا االستعانة 

                                                        
1  - Richard M. Re & Alicia Solow Niederman, developing artificially intelligent justice, 22 stan. 
tech. l. rev. 242 (2019) abstract spring 2019,  stanford technology law review vol. 22:2, pp243-
289-p249. 
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وهي صيغة مبتكرة لتحسن جودة وكفاءة االنظمة القضائية االوربية وتعزيز مستخدمي احملاكم يف مثل هذه االنظمة 
ا جلنة وزراء جملس اوربا     ) 1(والىت انشا

واهم  ،دقيقاالنصاف باالضافة اىل مبدا املسائلة والقابلية للتو التحيز  مس مبادئ هي الشفافية وعدواعتمدت على مخ
ا هي الرتكيب التقين الدوات الذكاء االصطناعي و ال وهذا اجلانب متعلق  ،بطها اخالقياضقواعد الىت جيب التقيد 

عادة مايطلب من احملاكم تطبيق النه  القانونيةما الروح  املبادئ اعطت نوعا ههذ ،وليس مستعملي التطبيق ،بالتقنييني
ا غري قابلة للتغيري املذاهب القانونية التقليدية على   ) 2( االنظمة املعقدة والىت يفرتض ا

من الناحية الستخدام الذكاء االصطناعي  تقريرا مؤخرا جملس ابتكار الدفاع االمريكي اصدرويف نفس املنوال  
  .وعليه سناقش املبادئ تباعا االخالقية 

تطبيقات الذكاء االصطناعي وثار خالف حول لقد اخذت فكرة املسؤولية احليز الكبري لتحديد المسؤولية   -اوال
مع وجود فراغ تشريعي يضبط املسؤولية القانونية للمكنات الذكاء االصطناعي  ،تطبيق املسؤولية االخالقية الغري ملزمة

جيب ان لذا كان النقاش بداية على انه  ،نفصل فيه بالتدقيق يف الباب الثاين الفصل االول املبحث الثاينماسوهذ 
س البشر مستويات مناسبة من احلكم وان يظلو مسؤولني عن تطوير ونشر استخدام ونتائج انظمة الذكاء ميار 

بعين ذلك اتباع منط املسؤولية االخالقية الغري امللزمة الىت ختضع لضمري املستخدم واملنتج وكل املنطوين يف االصطناعي 
ا    .عملية هذه االنظمة وتطبيقا

خطوات مدروسة لتجنب  اصحاب عملية تطبيق انظمة الذكاء االصطناعي ب ان يتخذ جي العدل  تحقيق -ثانيا 
ا احلاق الضرر بالناس عن غري قصد  التحيز الغري مقصود يف تطوير انشطة ونشر انظمة الذكاء االصطناعي من شا

خل البشر ماجعل من وهذا املبدا من الصعب التحكم فيه من الناحية العملية فهناك انظمة ذاتية التنفيذ دون تد
وارزميات عملية تقنية معقدة وجب وجود توازي يف عملية التطبيق بني يف الصعوبة على رجال الفقه ،فاخل تفسريه غاية

  .التقنينن والقانونية لضبط هذا املبدا 

سالمة  جيب ان حتتوي انظمة الذكاء االصطناعي على جمال استخدام واضح وحمدد جيدا وجيب اختيار:  الموثوقية *
ا باكملها ضمن جمال االستخدام هذا    .وامن وقوة هذه االنظمة والتاكد منها طوال دورة حيا

                                                        
1  - Camilla  Ovi Luigi Salvia pierluigi tonnara team italy themis 2019 semifinal d judicial ethics 
and professional conduct title the judge of the future: artificial intelligence and justice,p16. 
2 - James X. Dempsey Artificial Intelligence:An Introduction to the Legal, Policy and Ethical 
Issues Berkeley Center for Law & TechnologyAugust 10, 2020, p2. 
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مع امتالك القدرة على اكتشاف وجتنب  ،جيب تصميم هندسة انظمة للوفاء بوظيفتها املقصودة: حكم تقابل لل *
تنشيط االنظمة املنشورة الىت تظهر تصعيدا  ىل او الغاءالضرر واالضطراب غري املقصود وفك االرتباط البشري او االّ 

   )1(.غري مقصود او سلوكا اخر

دولة كانت عند تطبيقه  اي ال ميكن لنا تصور ان قطاع العدالة يف ،ولكن مع هذه املبادئ ويف غياب تشريعات
ا غري كافية وهذا لوجود صعوبات كممل ثرية امهها عدم كنات الذكاء االصطناعي سيعتمد على املبادئ االخالقية ال

ة خاصة مع مسالة التحيز يامكانية حتديد حدود الذكاء االصطناعي يف التعامل مع عدم اجلزم بسالمة البيانات القضائ
  )2( .ىل مكانهآوالشفافية يف التعامل باالضافة الستعدادات القاضي لفكرة قبول قاضي 

    .العدالة االكترونية في الجزائرتطبيق : الفرع الرابع  

ال  اطار مشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر يف االت وخاصة ا ومع التطور الذي شهده العامل يف كل ا
االقتصادي وجمال العالقات الدولية حبكم التطور التكنولوجي وانفتاح الدول العامل على بعضها البعض كان البد من 

اختذت اجلزائر عدت تطبيقات رقمية يف جمال العدالة  االجتاه يف جمال الرقمنة ويف هذا )3(تطور القضاء وتوسيع دوره 
   .تكريس العديد من العمليات االلكرتونية نذكرها فيما جاء على مستوى موقع وزارة العدل اجلزائريةمن خالهلا مت 

ال القضائي وفقا للقانون رقم حيث   رخ يف املؤ  03-15اعتمد على تقنية التصديق والتوقيع االكرتونيي يف ا
املتعلق بعصرنة قطاع العدالة من خالل استحداث  مركز شخصنة الشرحية لالمضاء االلكرتوين  2015فيفري 01

وانشاء سلطة التصديق االلكرتوين ومتكني كافة املتدخلني يف نشاط القطاع من امهار الوثائق االدارية واحملررات 
   .مات القضائية عن بعدالقضائية بتوقيع الكرتوين موثوق يهدف اىل اتاحة اخلد

وشهادة اجلنسية ممضاة الكرتونيا عرب االنرتنات وعرب  3متكني املواطن من استخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 
  .القنصيالت واملمثليات الديبلوماسية 

                                                        
1  - Artificial Intelligence in Justice and Public Safety -IJIS Technology and Architecture 
Committee,Tom Carlson, p10  
2 Chen Mingtsung, Op cit p7 

  366 ص 2021 3ع  6، جملة العلوم القانونية واالجتماعية ، جامعة اجللفة ، مالتحكيم االلكرتوين بغدادي عماد ، - 3
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ضيا مم 2متكني خمتلف االدارات واهليئات العمومية من االطالع وسحب صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 
  2020حملاكمات املرئية خالل سنةا، باالضافة اىل استعمال اسلوب  ) 1(الكرتونيا 

نظرا لتفشي وباء كورونا ومثل بقيت دول العامل مت تطبيق احملاكمات املرئية او احملاكمات عن بعدم وادى هذا االجراء 
جاء اوهذا م ،الجراء صحيح ام المن حيث ان ااىل عدم توقف مرفق العدالة رغم االختالف القانوين الذي حدث 

واخريا جاء املشرع اجلزائري بربنامج النيابة . به جملس الدولة الفرنسي مؤخرا ببطالن اجراءات احملاكمة عن بعد 
ء لضمان االلكرتونية الذي يهدف اىل التيسيري على رجال النيابة العامة يف اداء مهامهم ومتابعة تنفيذ احكام القضا

حلقوق املواطنني مت انشاء ارضية النيابة االلكرتونية على مستوى املوقع الرمسي لوزارة العدل وضمانا  ،ةحسن سري العدال
امام   )2(او املعنوية من تقدمي الشكاوى او العرائض امام النيابة العامة عن بعد  ةزائرية لتمكني االشخاص الطبيعياجل

الة وجيب اختاذ اسرتاتيجية مدروسة خاصة مع التقسيم القضائي يف رقمنة قطاع العد كل هذا مزال هناك العمل الكثري
  .اجلديد 

ال الرقمي بصفة عامة سواء يف اجلزائر او دول العامل  ماخنلص اليه يف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال  و ا
ال رغم الغرض واملزايا العظيمة الىت يوفرها انه  ،قطاع العدالة كبرية لضمان ان يظل الذكاء   تايت ايضا مسؤوليةهذا ا

ديدات كبرية  ،االصطناعي اخالقيا وحيرتم حقوق االنسان يشكل استخدام الذكاء االصطناعي يف جوانب معينة 
ة بشكل خاص عندما ننظر يف جلودة انظمة العدالة ومحاية احلقوق االساسية وسيادة القانون هذه التهديدات حاّد 

ال  ،ت القضائية على الذكاء االصطناعي يف جمال العدالة وانفاذ القانونصنع القرارا بلي احملتمل الدواتالدور املستق
ميكن اخضاع احلقوق االساسية الىت تقوم على سيادة القانون مبجرد مكاسب الكفاءة او مزايا توفري التكاليف سواء 

جيب وضع مبادئ وقواعد ملموسة  ،فعال بشكلملستخدمي احملاكم او السلطات القضائية من اجل ادارة هذا التغيري 
االت القضائية جيب  ويف الوقت نفسه جيب حتديد املكان والدور املناسب النظمة الذكاء االصطناعي يف مثل هذه ا

جماالت تركيز متميزة الستخدام انظمة الذكاء االصطناعي   ،ان تكون الشفافية واالنصاف واملساؤلة والقواعد االخالقية
تمع دميقراطي ال يكفي جمرد االعتماد على الثقة يف خربة املتخصصني التقنيني العاملني يف جمال كعنصر اساسي يف جم

ال واولئك الذين جيب بناء جسور ثقة جديدة بني امل ،انظمة الكمبيوتر عملون لصنع القرارات يتخصصني يف ا
االت الىت تعمل فيها سيا،السياسية  جيب ان ياخذ هذا التكامل يف  ،دة القانونواولئك الذين يتشاركون يف مجيع ا

                                                        
نية واالجتماعية جملة العلوم القانو  ،19التقاضي االلكرتوين ودوره يف ضمان سري مرفق العدالة خالل جائحة كوفيد -بدغيم امال،عرشوش سفيان  - 1

  .487ص 3،2021ع ،6م  ،عة زيان عاشورجام
  .488املرجع نفسه ،ص - 2
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االعتبار اخلربة واالدوار احملددة للجهات الفاعلة واملتخصصني عرب خمتلف القطاعات واملهن لن تتحقق الشفافية 
وقابلية التطبيق مبجرد الزام مقدمي خدمات الذكاء االصطناعي باحلصول على شهادات وموافقات وعالمات ثقة 

فان هناك قضية اخرى هي قضية  ،ال لقائمة من املبادئ االخالقية متاشيا مع هذه املتطلباتجديدة تدعم االمتث
هذا ليس شيئا ميكن الرد عليه ببساطة عن طريق االختيار بني نظام  ،املسؤولية القانونية النظمة الذكاء االصطناعي

رتبط بتامني التعويض بدال من ذلك من مسؤولية صارم وقائم على اخلطا وعن طريق تطبيق نظام مسؤولية املنتج امل
ج متوازن ودقيق ومصمم حصيصا لقضية معينة  جملس نقابات احملامني هذا ماتوصل اليه ،املرجح ان تتم الدعوة اىل 

   )1( .واجلمعيات القانونية يف اوروبا

القانونيني ملا هي عليه  سيتم التحقق من التاكيد اذا مت استخدام ادوات الذكاء االصطناعي من قبل املتخصصنيلذا 
ا ان يظل التدخل البشري هو السائد وان حيتفظ  نضمنمبعىن اخر جيب ان  ،مع مراعاة احلدود واملخاطر والىت ميثلو

م وحدسهم يف ظل  الناس بالسيطرة على النتائج الىت يتم حتقيقها يف جمال اخلدمات القانونية من خالل استخدام خرب
تعزيز الشفافية وحرية اختيار املتقاضني فيما يتعلق باستخدام الذكاء االصطناعي ميكننا  هذه الظروف وبال شك مع

  )2(. قبل كل شيئ االنسان املعززة بالتكنولوجيا الرقمية لفرتة طويلة.عادة ان نظل واثقني من مستقبل اخلربة القانونية 

  : تطبيقات الذكاء االصطناعي في قطاع الصحة: المطلب الثالث  

 ناول يف هذا املطلب بعض تطبيقات الذكاء االصطنا عي يف قطاع الصحة مث نعرج اىل تطبيقات الذكاءسنت
  .االصطناعي فريوس كورونا امنوذجا مث نتطرق اىل مبامت تطبيقه يف اجلزائر 

  الدولية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في قطاع الصحة  والمبادئ  الشرعيات: الفرع االول 

لذكاء االصطناعي يف الرعاية الصحية النقلة النوعية الىت تشكل يف جمال الرعاية الصحية بشكل عام متثل تطبيقات ا
واالبتعاد عن بروتوكالت العالج  ،الوقاية املدارة ذاتيا ،من خالل نقل الرتكيز من املرض والعالج اىل الصحة والرفاهية

حيتاج االحرتام  ،صيصا للفرد يف هذه البيئة الناميةالدقيق املصمم خ للطب للوصولمقاس واعد يناسب اجلميع انه 
 الكامل حلقوق االنسان مبا يف ذلك احلقوق االجتماعية اىل دعم صنع السياسة العامة للرعاية الصحية وتوجيه التقدم

                                                        
1  - Council of bars and law societies of europethe voice of european lawyers- brussels- ccbe 
considerations on the legal aspects of artificial intelligence, 2020, www.ccbe.eu, p35. 
2  - hervé jacquemin- jean-benoît hubin-titre 3 - l’intelligence artificielle : vraie ou fausse amie du 
justiciable ? – enjeux du recours à l’ia par les avocats، assur-éditions larcier - © larcier - 
16/10/2019-p75-104 virginie.marot@unamur.be -p104. 

http://www.ccbe.eu,
mailto:virginie.marot@unamur.be
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ليات اكثر نضجا للذكاء االصطناعي بامان من منظور حقوق ألضمان نشر وهذا مطلوب  ،التكنولوجي االضايف
تمع فوائد وبان  االنسان   ) 1(االبتكار تنتشر بشكل عادل ومنصف عرب ا

عقد يف ناجلمعية الربملانية املتوصية صادرة عن جملس اوروبا  مسودة ،التقارير الىت جاءت يف هذا االجتاه ومن بني اهم 
ء التكفل باعداد صك يوصي املؤمتر جلنة الوزراانه : الىت خلص اليها التقرير ومن بني اهم التوصيات  2020تركيا 

وحة للدول غري تا على نطاق عاملي مثل اتفاقية مفل ان يكون صكا ملزمضقانوين خمصص للذكاء االصطناعي ويف
مع الرتكيز على االثار القانونية املرتتبة على حقوق االنسان للذكاء االصطناعي بشكل عام وعلى احلق يف  ،االعضاء

لس اوروبا االخرى ذات الصلة يف عمل يهدف تغطية التحديات املتعلقة اشرتاك هيئات جممع  ،الصحة بشكل خاص
ال سيما فيما يتعلق باخلصوصية والسرية والسالمة االلكرتونية للبيانات الصحية الشخصية  ،بالصحة بشكل مناسب

لم االحياء تفويض جلنة حملية اوروبية الخالقيات ع مع ،احلساسة واملوافقة املستنرية ومسؤوليات اصحاب املصلحة
واللجنة االستشارية التفاقية محاية االفراد فيما يتعلق باملعاجة التلقائية للبيانات الشخصية بالسعي اىل الرتكيز يف 
دف منع اي سوء استخدام سيادي او  عملهم حنو توعية الدول االعضاء بشان ادارة الرشيدة للبيانات الصحية 

بشان حقوق  2016حتديث التوصية مع ات الذكاء االصطناعي الطبية جتارب للبيانات الشخصية من خالل تطبيق
االنسان واالعمال التجارية من اجل عكس التحديات احلديثة والتزامات الدول االعضاء مبوجب امليثاق االجتماعي 

 )2( مبا يف ذلك احلق يف الصحة  163و-35االوريب اوتيس رقم 

يانات الشخصية واملوافقة املستنرية هي ركائز حقوق املريض يف مجيع الحظت اجلمعية ان اخلصوصية وسرية البكما 
يف الوقت نفسه قد تؤدي بعض القيود املفروضة على استخدام البيانات الصحية الشخصية اىل تعطيل  ،احناء العامل

صطناعي بالذكاء االاملدفوع روابط البيانات االساسية والتسيب يف حدوث تشوهات بل وحىت اخطار يف التحليل 
  .ماذا كان اخفاء اهلوية او اخفاء االمساء املستعارة لبيانات الصحة الشخصية هي احللول املناسبة ثار التساؤل  ومنه

الدافع للتقدم  تعدكانت عمليات التحول الرقمي ومعاجلة البيانات فائقة السرعة وانواع جديدة من اتصال الشبكة 
نت برامج حل املشكالت اخلوارزمية والتعلم العميق يف السنوات مكّ  ،ملاضيةالطيب والتكنولوجي يف العقود القليلة ا

مسبوقة  القدرة التحليلية البشرية وتقريب عملية صنع القرار البشري اىل مستويات غري ،االخرية االالت من احملاكات

                                                        
1  -  Committee on social affairs, health and sustainable development  artificial intelligence in 
health care: medical, legal and ethical challenges ahead rapporteur: ms selin sayek böke, turkey, 
soc draft recommendation council of europe parliamentary assembly provisional version -22 
september 2020, p1. 
2  - Op cit, p2  
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يف مرحلة مبكرة وتقدمي  تطبيقات الذكاء االصطناعي الطبية ذكية مبا يكفي للمساعدة يف اكتشاف املرض ، اناليوم
مان الرعاية الصحية الشخصية ضو حتسني قرارات التشخيص والعالج  مع خدمات الصحة الوقائية والتطبيق عن بعد

والطب الدقيق وبناء قواعد بيانات التسلسل اجليين واكتشاف عالجات او ادوية جديدة بعض اخلوارزميات الطبية 
    )1(. ةيف مهام حمددة بدق البشريني تساوي بالفعل او تتفوق على املتخصصني

  : مبدا الشفافية في تطبيق الرقمنة في القطاع الصحي  -اوال

عد استخدام التطبيقات اخلوارزمية يف ي ،ع القرار بشان الذكاء االصطناعيفيما يتعلق باحلقوق االساسية يف سياق صن
لغ االمهية جلعل نظام الرعاية الصحية االكثر شفافية امرا با ،جمال الصحة وفهم االثار املرتتبة على هذا االستخدام

وقد يتطلب ذلك انشاء اطار وطين الدارة البيانات  ،وبناء ثقة مجيع املستخدمني وضمان موافقة املستخدم املستنرية
حلقوق االنسان مثل مفوضي جملس اوروبا  ميكن ان يبين على املقرتحات املقدمة من املؤسسات الدولية ،الصحية

على االخري توصية فتح العلبة السوداء للذكاء االصطناعي هذا يتضمن  ، 2019قوق االنسان الصادريف ماي حل
املبادئ التوجيهية الخالقيات الذكاء االصطناعي اجلديرة بالثقة باالضافة اىل  ،خطوات حلماية حقوق االنسان عشر

بادئ الذكاء االصطناعي ماي ملن االقتصادي والتنمية وتوصية منظمة التعاو  2019الىت قدمها االحتاد االوريب افريل 
جيب ان  ، حبيث2020ومبادئ جمموعة العشرين بشان الذكاء االصطناعي املرتكز على االنسان يونيو  2019

يكون هيكل ادارة البيانات الصحية هذا جزءا اليتجزء من هياكل احلكم الدميقراطي وجيب ان يكون مستقال عن اي 
قبل الدول واي تدخل من جانب الشركات الكربى عالوة على ذلك جيب التخطيط االن بالفعل ظغط سياسي من 

  ) 2( .لسكان ومهين الرعاية الصحيةلو امية اخلوارزمية حمل

  :مبدا تقريرمصير المعلومات الصحية   :ثانيا 

من املواطن من البيانات وهو شيئ جديد ادخله القانون للحكومة االلكرتونية الرقمية حتكما اضافيا من قبل كل 
الشخصية املتعلقة به احكام هذاىالقانون بشان شفافية اخلوارزميات العامة هلا عواقب مباشرة على بناء مناخ من الثقة 

ا خوارزميات الذكاء االصطناعيجلفيما يتعلق مبعا م  ،ة البيانات الىت تقوم  يعد اعالم املواطن بشان استخدام بيانا
  يف قانون ا العالم واللوائح االوروبية اجلديدة بشان البيانات الشخصية عنصرا اساسية يف هذا السياق املنصوص عليها 

                                                        
1  - Op cit, p4. 
2  -  Committee on social affairs، health and sustainable development artificial intelligence in 
health care: medical, legal and ethical challenges ahead rapporteur: ms selin sayek böke, turkey, 
soc draft recommendation-council of europe parliamentary assembly provisional, version22, 
september 2020,p6. 
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ولكن ينبغي التفكري يف املضي قدما اىل ابعد من ذلك من خالل العمل بشكل خاص على املستوى التقىن لتحديد 
من خالل تعزيز ،واالمان حسب التصميم ،م اخلصوصية حسب التصمي،احللول االمنة الىت حترتم اخلصوصية افرتاضيا 

ا االنظمة الذكية  ومن خالل حتيني الشفافية يف املعاجلة الىت ذكاء اصطناعيفهم االنظمة القائمة على اساس  تقوم 
ان تعريف وتنفيذ نظام االعتماد او التحقيق عن الصحة ملستوى متانة او موثوقية الذكاء االصطناعي يشكل هدفا 

  ) 1( .املشاركني يف التطبيق حيث بناء الثقة ال ميكن حتقيقه اال من خالل حشد كل مهيمنا من 

  :الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء االصطناعي :الفرع الثاني 

تمع  تمع الدويل محلة من التغريات ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية والىت تصبح هلا انعكاس على الفرد وا يشهد ا
ال السياسي واالقتصادي واالجتماعي وبد ،والدولة ات تظهر ارهاصات ثورة علمية جديدة اصبح هلا قوة التاثري يف ا

الدمج بني العلوم الفيزيائية او املادية باالنظمة الرقمية  ، معوالثقايف واالمن وغريها وتسيري الثورة الصناعية الرابعة العلمية
الت ذكية متصلة باالنرتنات مثل انرتنات أم التحكم فيها الكرتونيا و الت يتأوالبيولوجية يف عملية التصنيع عرب 

االشياء والطابعة ثالثية االبعاد والذكاء االصطناعي والروبوتات وغريها يف شكل تطبيقات تدخلت يف كافة جماالت 
  .احلياة والعمل 

قدمها الدولة للمواطنني او مايقدمه ودخلت تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة يف جمال اخلدمات الصحية سواء الىت ت
ومعاجلة  ،فيما بات يعرف بتطبيقات الصحة الرقمية وذلك عرب اخلدمات الصحية واهلوية الرقمية ،اخلاص الفضاء

تساعد يف املشكالت الىت تواجه احلكومات والنظم الصحية الىت الذكاء االصطناعي عن طريق البيانات الضخمة 
وصياغة مناذج احملاكات والكشف عن  ،عم وحبث وتطوير صناعة املستحضرات الطبيةوذلك يف صناعة االدوية ود

ا والعمل على تقصري الفرتة الزمنية بني التجربة والتطبيق للقاح والعالج   ) 2( .طبيعة اللقاحات السابقة ومكونا

ادارة املنتجات  وي مكونات النظام الصحومن بني اهم اهداف التطبيقات الرقمية يف قطاع الصحة  هو حتسني 
كفاءة نظم للحصول على  التدريب الالزم للموارد البشرية ب وذلك صحية جيدةجودة رعاية  مع احلصول علىالطبية 
  )3(تقليل الطب على رعاية االمراض اي يف املناطق النائية ملواطننية الطبيةآكفاءة ادارة املنش  و الصحة الشامل التموين

                                                        
1  - Vincent Abadie et d’autres, rapport de sywthe se france ia, France, 2018, p13. 

، 2قاهرة مصر ط  ،املركز العريب لالحباث الفضاء االلكرتوين،التحديات والفرص يف ضوء جائحة كورونا  ،الرقمنة واالوبئة ،دق عادل عبد الصا -  2
  .5، ص2021

  .5نفسه، ص  ع، املرج - 3



  جال توفیر الحاجیات الجماعیة للمواطنین الفصل االول                  تطبیقات الذكاء االصطناعي في م
 

-84 - 
 

االصطناعي يف جمال الصحة وقبل التطرق هلا جيب نعرج على مفهوم علم االوبئة الرقمية  لقد تنوعت تطبيقات الذكاء 
  .حىت تتضح الصورة اكثر يف جمال تطبيقات االلكرتونية يف هذا القطاع 

  :علم االوبئة الرقمية اوال   

   ى الصحة العامة يتمثل علم االوبئة الرقمية يف مراقبة االمراض الغري معدية واالستشعار البيئي حفاظا عل

  : مراقبة االمراض الغير معدية بتحليل وسائل التواصل االجتماعي -1

التواصل االجتماعي عرب االنرتنات لفهم افضل للمواقف واملعتقدات اجتاه موضوع معني  وسائلتحليل ب تطبيق يهتمهو 
التغريدات عن وجود شبكة و  ،حتليل شبكة التواصل االجتماعي لرسائل تويرت بكشف وو  وذلك التطعيم موضوع مثل

اىل جانب هذا النوع من التحليل من املفيد التنبؤ بديناميكيات ،االجيابية والسلبية واحليادية  اللقاحداللية ملشاعر 
التطعيم وديناميكيات املرض حيث يؤثر احدمها على االخر يف  قراراتنمذجة التفاعل بني ب ،سلوك التطعيم وفهمها 

نظرية التحوالت احلرجة الستنباط املؤشرات اليت قد تساعد  استخدام مت حيث جعة غري اخلطيةحلقة التغذية الرا
عن حمتواها ،مت تطبيق هذا النوع من  مسؤويل الصحة العامة على توقع مىت قد تتطور مقاومة التطعيم وتكشف

بة يف ديزين الند الذي على البيانات من التغريدات وعمليات البحث على قوقل حول تفشي مرض احلص التحليل 
العالقة بني لتحليل  هذه االنظمة بتحليلكاليفورنيا ،وتباعا هلذا النظام قامت السلطات يف   2015حدث عام 

وكذلك  2018اثناء تفشي املرض عام  للناس  وساؤل االعالم والعواطف العامةومايدور يف متالزمة الشرق االوسط 
ايضا اداة حمتملة  حيث تصبح املواد الرقمية مثل التغريدات ب ةاالستعانحيث يتم  كوريا  هذا النظام استخدم يف

ذلك جيب تكييف املؤشرات واالساليب  لىللتواصل  يف جمال الصحة العامة مع االصل يف حتسني املعرفة واملواقف وع
خدمة يف علم االوبئة االدوات الرقمية املست ،انالتواصل االجتماعي مع هذا السياق احملدد وسائلاملستخدمة لتقييم 

  )1( .من صحتها كاجراء قانوىن ووقائي بالدرجة االوىل قحتتاج اىل التحق

  :على الصحة العامة االستشعار البيئ  حفاظا -2
ويف هذا اجلانب هناك عدة  ،ئة من اهم اوليات االدراة العامة حفاظا على الصحة العامةييعترب احلفاظ على الب 

يف هذ اجلانب امهها  مايسمى نظام االستشعار البيئ مفاده وجود اجلهود الوطنية والوالئية  االدارةتطبيقات تتخذها 
تقوم جبمع البيانات البيئية وتتبعها وهذا يف بعض الدول يسمى مركز السيطرة على االمراض  ،واحمللية أي البلديات

                                                        
1  - Rodolphe Thiébaut et al. artificial intelligence in public health and epidemiology imia 
yearbook of medical informatics, France, 2018, p208. 
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رافية مثل اخلصائص السكانية وجود جيب ان يتوفر على بيانات التعداد على مستويات خمتلفة من التجمعات اجلغ
يقوم هذا النظام على شبكة تتبع الصحة العامة البيئية البينية لفهم  ،املختلفة واالمراض اهلواء وجود االسكان واملناخ

ئة ياستخدمت وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة محاية الب ،يف هذا الصياغلتلوث اهلواء بشكل افضللزماين التباين املكاين وا
يانات االقمار الصناعية لتقدمي تقديرات للملوثات ونقاء اهلواء وهذا نظام استحسنه كثري من الدول ملا له من فائدة  ب

بط ضويعترب من بني اخلدمات الصحية املتطورة املتمثلة يف الوقاية خري من العالج ف ،كبرية تقدم خدمة لالنسانية
  )1(.طب حديث وناجح االمراض والتحكم يف املستشفيات و االستشعار البئي سيوفر خدمة صحية ممتازة بنقص 

  :اهم التطبيقات في قطاع الصحة ثانيا 
عات اخلدمية كالتعليم والعدالة بادرت العديد من ابعدما القت انظمة الذكاء االصطناعي جناحا كبريا يف بعض القط
عمال نظام حصر مكونات النظام ت باستأفبد ،الدول اىل استعمال انظمة الذكاء االصطناعي يف قطاع الصحة

الصحي وهو عبارة عن نظام جيمع كل املعلومات الىت هلا عالقة بقطاع الصحة سواءا نظام التسيري او نظام العمل 
وعدد املستشفيات ويعطي هذا النظام النقائص يف هذا اجلانب للمصاحل املختصة سواء بتحديد مكان النقائص او 

ظام اخر يسمى نظام التمويل الصحي وهذا النظام خاص بالتوريدات يف هذا اجلانب وهناك ن ،بتحديد بطئ التسيري
ويشمل ادارة املنتجات الطبية باالضافة اىل نظام جودة رعاية الصحة وهذا نظام يستعمل اخلوارزميات الطبية السريرية 

لموارد البشرية ونظام كفاءة ل الالزم انظمة التدريب كما استعملت بعض الدول‘ لتحديد النقائص يف هذا اجلانب 
نظم التامني الصحي واستعملت بعض الدول نظام كفاءة ادارة املنشاة الطبية ونظام حتديد املواطنني يف املناطق البيئية 

لكن هذه االنظمة   ،ونظام تقليل الطب على رعاية االمراض وهذا نظام استشعار تعتمد فيه الوقاية اكثر من العالج
      تثريبيقها من دولة اىل اخرى حسب اخالقيات هذا القطاع الن انظمة الذكاء االصطناعي كلها ختتلف يف تط

                 )2(.عدة مشاكل يف هذا اجلانب
استعمال نظام املستشفي الرقمي املتكامل الذي يقدم خدمات داخل جدران  اىل من الدول ت العديدألذا جل

تقدمي الرعاية يف عني املرفق اىل تقدميها بواسطة شبكة افرتاضية ذكية تركز املستشفى وخارجها وهو بذلك يتحول من 
ويعتمد يف ذلك على الربامج احلاسوبية املفتوحة املصدر  ،على املريض عرب مسار مستمر لتقدمي اخلدمات الصحية

الىت حترتم اخلصوصية وسائر باالضافة اىل احملتوى املفتوح  ،املفتوحة واملعايريومناذج الذكاء االصطناعي يف التسيري 

                                                        
1  - artificial intelligence for health and health care contact: dolores derrington  
doloresd@mitre.org jsr-17-task-002- approved for publication release, distribution unlimited  
jason december 2017, p45. 

  5عادل عبد الصادق، مرجع سابق ، ص  - 2
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وهذا يؤدي اىل  ،افضل املمارسات املطبقة دوليا والىت ال حتدث ضرراويعترب هذا التطبيق حاليا  واملعايري ، القوانني
االت املتعلقة بالصحة مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية ورصد الصحة  تقليل التكلفة ويدعم الصحة وا

ومدى صحة  بنية الصحي واملعارف الصحية ،ويعتمد يف ذلك على البيانات الصحية  واملنشورات الصحية والتثقيف
  )1( .املشروع

  مشاكل تطبيق الذكاء االصطناعي في الخدمات الصحية  تحديات و  :الفرع الثالث 

 دف اىل تسهيل العملمهما حبيث ب التكنولوجيا دورا عتلحيث  يف هذا العصر دور التكنولوجيا مهم للغاية 
يسببها  االخطاء الىت تقليل تعتمد برجميات من اجلالبشري وجعله اكثر كفاءة باالضافة اىل ذلك يف قطاع الصحة 

ا االطباء فقد تكون   املثالعلى سبيل  ،االمهال البشري هناك دور للتكنولوجيا يف العمليات اجلراحية الىت يقوم 
هو حماكاة للذكاء البشري يف  صطناعي على اختاذ القرار وبالتايلفيساعد الذكاء االالعملية خطرية وتؤدي اىل الفشل 

، لذا جند ت مربجمة للتفكري مثل البشر سيحسن تشخيص املريض والوقاية والعالج وحتسني اختاذ القرارات السرييريةأال
   .ان له حتديات وفوائد كبرية مع وجود مشاكل كباقي التطبيقات

   :صطناعي وفوائد الذكاء االتحديات :اوال  

كبرية من الناحية القانونية والتقنية، فمجال الصحة جد   حتديات لهتطبيق الذكاء االصطناعي يف اخلدمات الصحية  ان
معقد فالبد من دراسة جانب التطبيق بدقة، فاالمر متعلق بصحة االنسان اوال واخالقيات املهنة من جهة ثانية دون 

جلانب، ناهيك عن التحديات من اجلانب املادي فتطبيقات الذكاء ان ننسى مراعاة حقوق االنسان يف هذا ا
ال الصحي باهضة الثمن ،فالكثري من الدول له عائق يف هذا اجلانب باالضافة اىل نقص عنصر  االصطناعي يف ا
رئيسى وهو تدفق االنرتنات لذا جند ان بعض التطبيقات تبقى حكرا على بعض الدول املتقدمة ، رغم هاته 

فوائد تطبيق التكنولوجيا يف الرعاية الصحية له فوائد واضحة مثل حتسني خيارات ديات الصعبة التطبيق اال ان التح
ونتائج ادارة املريض فضال عن الفوائد الثانوية احملتملة مثل عدد اقل من االحاالت وخفض التكاليف وتوفري الوقت 

                                                        
  .36،ص2021منظمة الصحة العاملية ، جنيف، 2025-2020تقرير االسرتتيجية العاملية بشان الصحة العامة الرقمية  - 1
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ية وتعزيز التوظيف واالستباق يف املناطق الريفية يف النهاية ميكن وميكنه ايضا مساعدة املرافق الصحية يف املناطق الريف
  )1(.ان يساهم ذلك يف نظام اكثر انصاف للرعاية الصحية العاملية

   :مشاكل تطبيق الذكاء االصطناعي في الخدمة الصحية ثانيا  

ي يف الرعاية الصحية تتضمن هذه خاوف بشان االثار االخالقية والقانونية الدخال الذكاء االصطناعاملمت التعبري عن 
املخاوف خطر التحيز وعدم الوضوح بالنسبة لبعض خوارزميات الذكاء االصطناعي وقضايا اخلصوصية للبيانات 

وقضايا االمان ومسؤوليات تنفيذ الذكاء االصطناعي ومن بني اهم  ،املستخدمة يف تدريب منوذج الذكاء االصطناعي
نظام يعتمد على علبة سوداء يصعب فك الالىت ارقت رجال القانون من كون ان املشاكل مشكلة حتيز البيانات 

ا لتفسري مابداخلها من جتاوزات قد تكون من صنع البشر لذا جند ان بيانات اخلدمة الصحية هي املعلومات  ،شفرا
خصوصية الفرد   يف جمال الرعاية الصحية يعد احرتام ،االكثر حساسية الىت ميكن ان ميتلكها فرد عن شخص اخر

مبدا اخالقيا حيويا الن اخلصوصية مرتبطة باستقاللية املريض او احلكم الذايت واهلوية الشخصية والرفاهية وبالتايل  من 
املهم اخالقيا احرتام سرية املريض وضمان االجراءات املناسبة للحصول على املوافقة الصحية عند استخدام بيانات 

فقد تكون هناك بيانات غري كافية بسبب التحيز  ،دريب مناذج الذكاء االصطناعيغري كاملة لتغري كافية او 
  )2( .االجتماعي املتمثلة يف نقص الوصول اىل اخلدمات الصحية 

  .قطاع الصحة في الجزائر لالتطبيقات الرقمية :فرع الرابع ال
صحة واملتمثلة  يف انشاء موقع الكرتوين حاولت اجلزائر رقمنة قطاع ال ،دائما ويف اطار مشروع احلكومة االلكرتونية

 اخلاص كاملوقعة يف جانب التامينات  لوزارة الصحة ، باالضافة اىل بعض التطبيقات يف الفروع التابعة هلا وخاص
ه  ،هناء لالجراء التامينات صندوقب باالضافة اىل مشروع نظام الشفاء  ،الفئة هاتهيف  املؤمننيالذي استفاد من خدما

ويايت هذا النظام يف  ،تمد على استعمال التكنولوجيا الدقيقة والذي ينتج بطاقة ذات شرحية تسمى الشفاءالذي يع
اذ تعترب اجلزائر السباقة يف العمل به قاريا وعربيا فهو نظام معقد  ،اطار العصرنة الشاملة لقطاع الضمان االجتماعي
اد ذو انعكاسات هيكيلية على سري الصندوق وتنميته وتعترب بطاقة من الناحية التقنية والعملية او الوظيفية متعدد االبع

    )3( الشفاء بطاقة مطابقة ملعايري ايزو كما متتاز باملرونة وقوة التامني وحفظ البيانات
                                                        

1 - S. Sunarti et artificial intelligence in healthcare: opportunities and risk for future gac sanit, 
2021;35(s1):s67–s70 - 0213-9111/ 2020 sespas. published by elsevier espana, s.l.u. this is an, 
p68. 
2  - Op cit, p 69. 
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، باالعتماد على بعض التطبيقات كتطبيق ولقد زاد االهتمام بتطبيق الرقمنة يف قطاع الصحة مع ظهور جائحة كورونا 
وهو عبارة عن منصة رقمية ختص قطاع الصحة ابتكرها شباب وهو تطبيق جماين يسمح للمريض بالبحث عن  ،بصحة

انشاء موقع الكرتوين لوزارة  2022،كما مت يف بداية  االطباء حسب التخصص واسم الطبيب واملوقع وحجز املوعد
يهتم بفريوس كورونا  ،سلكية والالسلكيةالصحة والسكان واصالح املستشفيات مبسامهة وزارة الربيد واملواصالت ال

ويقدم العديد من اخلدمات كالتعريف بالفريوس واخلريطة الوبائية له وبيانات الصحة يف هذا اجلانب باالضافة اىل 
فضاء املهنيني ، رغم بعض احملاوالت الرقمية يف قطاع الصحة اال ان جمال تطبيقات الصحة الرقمية يف اجلزائر حيتاج 

انظمة  ،الطبية املتطورة يف اجلراحة والتحاليل الطبية االالتكبري لالستفادة من ممكنات الرقمنة خاصة يف اىل دعم  
خاصة لدراسة النقائص املوجودة واليكون ذلك اال باتباع  ،رقمنة البيانات الصحية املتواجدة عرب الرتاب الوطىن

   .تقنية والقانونبة هلااسرتاتيجية حمكمة يف هذا اجلانب مدروسة من كل اجلوانب ال
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  خاتمة الفصل 
مانظرت يف تطبيقات الذكاء  ،عند مراجعة بعض املقاالت والكتب املتخصصة يظهر جليا ان االحباث السابقة نادرا

ج ،االصطناعي والتحديات املرتبطة به من الناحية القانونية خاصة يف نشاط االدارة العامة  وبالتايل االفتقار اىل 
تركيزها اخلاص يف ذلك هو سبب ،بيقات الذكاء االصطناعي والتحديات املرتبطة به من الناحية التشريعية متكامل لتط

اذا على خلفية التطبيقات الناشئة لنشاط االدارة العامة الىت تعد قيمة كبرية تظهر حتديات كبرية  ،االسرتاتيجية جماالت
ايا االخالقية واالجتماعية اذ الفجوة البحثية من الناحية فيما يتعلق مبسؤولية الذكاء االصطناعي فضال عن القض

  التشريعية تساعد على البحث كقيمة مضافة قد تتغري من حني الخر نظرا لتطور املتسارع هلذه التقنية 

ادرة لذا جند ان املؤسسات العامة واالدارة احلكومية يف مجيع احناء العامل ختترب بالفعل الذكاء االصطناعي ولكنها غري ق
على مواكبة وترية االعمال اخلاصة نظرا الن حاالت االستخدام االدارة العامة احملتملة للذكاء االصطناعي هي بالفعل 

هناك بالفعل  ،ميكن نقل املعرفة ذات الصلة اىل املهام احلكومية على وجه اخلصوص ،يف القطاع اخلاص  شائعةمعرفة 
ي يف نشاط االدارة العامة تركز على حتسني تقدمي اخلدمات العامة ودعم برامج جتريبية لتطبيقات الذكاء االصطناع

امتة عملية الذكاء االصطناعي والتحليالت التنبؤية وحتليالت اهلوية والوكالء  ،لذا جند جماالته متعددة ،املواطنني
عن طريق امتتة العمليات  االفرتاضيني والروبوتات املعرفية وبالتايل قد تزيد من كفاءة وتؤدي اىل توفري التكاليف

باملقابل جند ان تطبيقات الذكاء االصطناعي يف .واملساعدة يف ختصيص املوارد وتقليل وقت االنتظار واالعباء االدارية 
املرافق العامة واخلدمة العمومية تنجر عنها بعض املخاطر الىت قد تزعزع كيانات الدول منها باخلصوص االمن 

  .ت الرقمية  وستبني الدراسة ذلك يف الفصل الثاين املعلوماتى او التهديدا
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  تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال الحفاظ على النظام العام : الفصل الثاني

ونظرا الرتباط  ،أهم جماالت نشاط اإلدارة العامةمن بني مهام االدارة العامة مسألة الضبط اإلداري الذي يعد من 
وصوال إىل استعمال تطبيقات الذكاء   تطور او حتول تسيري اإلدارة من جمال اإلدارة التقليدية إىل االلكرتونية

 ،اخل ... االصطناعي مع ظهور مفاهيم جديدة كالقرار اإلداري اخلوارزمي وكذا العقد االداري الذكي واملدن الذكية 
وان مسالة الضبط اإلداري والىت من بني مهامها احلفاظ على النظام العام مبفاهيمه املختلفة  الصحة  ،ان من املهمفك

مفاهيمها القانونية مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال تطور  ان،العامة والسكينة واألمن العام واالداب العامة  
  . الناجتة عن تطبيقات هذه االخرية 

الان املف  ،اهيم اجلديدة الىت طرقت جيب ان  جتابه هذا التطور باستعمال ممكنات الذكاء االصطناعي يف هذا ا
خاص باليقظة  ،فان العملية فيها جانب مهم ،هلا ان تتغري املفاهيم والنظم املتبعة يف اجلانب الوقائي معه والبد

مسمى الضبط اإلداري الوقائي وكذا ظهور انظمة اخرى االلكرتونية للحفاظ على النظام العام بكل مقدراته فاصطلح 
ية نمع هذه الضوابط اجلديدة والبد هلا ان تظهر معها مشكالت قانو  ،متطورة تسمى انظمة االستشعار الذكي 

وخاصة وانه يف اخر تقرير هليئة االمم املتحدة وان نادت بوقف تشغيل االنظمة الىت تستعمل الذكاء  ،جديدة
ا متس حبقوق االنسان خاصة مع تطبيق الصني ملسالة التقنية البالغة اخلطورة وهي ممكنة ذكي نظ،االصطناعي  را ال

م مافقد جانب من احلرية  وفعال العديد من ،اخلصوصية و ملسح الوجوه لتحديد سلوكيات البشر وحتديد أخالقيا
هذا الفصل اىل حتديد املفاهيم املتعلقة لذا سنتطرق يف ،الدول سارت يف هذا املنوال و نادت بوقف هذا التطبيق 

بالنظام العام نتيجة تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي لنصل لتحديد مفهومي احلفاظ على النظام العام االكرتوين 
لنعرج بعدها على انظمة اليقظة واالستشعار للحفاظ  ،والنظام العام التقليدي لتاصيل الفكرة وفق الدراسة احلالية 

  .لنصل اىل مفهوم ان املصلحة العامة تعد عماد القانون االداري ونطاق تطبيقه وميزات شرعيته .م العام على النظا
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  :بط االداري االلكتروني ضماهية ال: المبحث االول 

جيايب يعيش فيه االفراد وحتكمه النصوص الدستورية إفهي نظام اجتماعي ،لنظام العام هي فكرة عامة وشاملةان فكرة ا
   )1( لة صيانته تعين صيانة للدولة ككل وبالتايل البد ان يوليه املشرع الدستوري حبماية خاصةأالتشريعات العادية ومسو 

تمع ومبا ان حاجات اي جمتمع يف تطور وجتدد مستمر فان فكرة النظام  ،ومباان النظام العام هو انعكاس لنظام ا
لكل  ،هذا التطور املستمر من خالل استيعاب مفاهيم النظام العامالعام جيب ان تكون مرنة وقادرة على استيعاب 

تمع  ا الضرار ا تنطلق أمهية القانون من كونه حاجة لذا جند انه  ،مايستجد من حاجات من شان عدم االخذ 
تمع على حنو ملزم، وتنظيم العالقات فيما بينهم من جهة، وفيما بين هم وبني أساسية لتنظيم سلوك األفراد يف ا

السلطة العامة من جهة ثانية، وهو باإلضافة إىل ذلك حاجة لتنظيم العالقات فيما بني الدول واجلماعات وال يكون 
داري لتحقيق هدف محاية النظام اإلبط ضتتمثل يف مفهوم ال ،وابط تنظيمية تتوالها مصاحل خمتصةضذلك اال بوجود 

بط االداري ان تواكب تطورات ماحيدث يف النظام ضلة الأبد ملسان هذا االخري يواكب التطورات فال مباالعام و 
   )2(.العام

بط االداري االلكرتوين الذكي يف املطلب االول مث ضبعد هذه النظرة املوجزة سنحاول التسليط الضوء على مفهوم ال
  .ديد يف املطلب الثاين فهوم جمااللكرتوين ك العامنعرج على فكرة النظام 

  :بط االداري االلكتروني الذكي ضمفهوم ال: المطلب االول

بط االداري االلكرتوين بصفة عامة مث نركز على اهم خصائص احلفاظ على النظام ضنناقش يف هذا املطلب تعريف ال
  .العام مث نتطرق اىل االساس القانوين هلذا التطبيق 

  . بط االداري االلكتروني وغايتهضتعريف ال: الفر ع االول  

الضبط االداري االكرتوين جداال فقهيا كبري رغم عدم حتديد ضابط تشريعي له لكن هناك بعض احملاوالت  اثار تعريف
ال   الىت اثارت النقاش سنحاول دراستها مع حتديد الغاية من التوجه اىل التطبيق االلكرتوين يف هذا ا

  

                                                        
  .7ص ،1،2018ط ،مصر،املركز العريب للنشر والتوزيع ،احلماية الدستورية لفكرة النظام العام ،يملني على الظاهر ،على جميد العكيلي  - 1
  .7ص  ،مرجع نفسه - 2
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  :بط االداري االلكتروني ضتعريف ال:اوال 

يف  االداري دائما ماجند للضبط دقيقا الية جيب ان نشري وانه اليوجد تشريع اعطى تعريفابداية  حلد علم الدراسة احل
االداري نظرية قضائية بامتياز فحاول  الضبطرغم ان نظرية  االجتاهالغاية املرجوة منه وساير القضاء هذا  التعريفات

انه نشاط الذي تتواله اهليئات االدارية  ((علىوجهات النظر فمنهم من عرفه  تاته املهمة واختلفالفقه القيام 
دف صيان بانه حق االدارة يف ان تفرض على ((ومنهم من عرفه )) العامالنظام  ةويتمثل يف تقييد النشاط اخلاص 

م بقصد  حفظ النظام العام  بط ضان ال(( اعتبار املصري اىل الفقه وذهب جانب من))االفراد قيودا حتد من حريا
م العادية او االداري هو جمم نشاط معني  ملمارسةوعة من القواعد الىت تفرضها سلطة عامة على االفراد يف عموم حيا

تمع تنظيما وقائيا   )1( ))بقصد صيانة النظام العام اي لتنظيم ا
ذا املصطلح ختتلف  الضبطورغم هاته االختالفات يف تعريف    االداري فان تعريف الضبط االداري االلكرتوين 
سميته من دولة اىل اخرى حسب النظام القانوين املتبع فمنهم من يسميه الشرطة التنبؤية ومنهم من يسميه الشرطة ت

نعرف ان واي كانت املصطلحات ميكننا  ةاالدارية االلكرتونية ومنهم من يعطيه مصطلح الضابطة االدارية االلكرتوني
  :كمايليالضبط االداري االلكرتوين اصطالحا  

علم االلكرتونيات الذي يهتم برتكيب  فتعينبط لغة اىل حفظ الشئ باحلزم بينما كلمة الكرتوين ضمقصود الينصرف  
ا جمموعة القواعد الىت  ا التقليدية با االلكرتونيات واستخدامها وتناوهلا ويقصد بسلطة الضبط االداري يف صور

م او عند ممار  م بقصد صيانة النظام العام تفرضها سلطة عامة على االفراد يف عموم حيا   سة نشاطا

ميكن القول ان سلطة الضبط هلا اطرافها وموضوعها وغايتها ومرتبطة بوجود تدخل  ةالسابق اتويف ضوء التعريف
متارسه االدارة اجتاه نشاط االفراد دون حتديد مصدر هذا النشاط او طبيعته فالعربة بوجود النشاط ذاته ايا كان موطنه 

ان انتقال هذا النشاط للواقع االلكرتوين يفرض ضرورة بسط االدارة سلطتها اجتاهه والتدخل بشانه لذلك كله ف
   .العادية والذكية  بالوسائل االلكرتونية)2(لتحقيق ذات الغاية واملتمثلة يف محاية النظام العام

  

                                                        
يد عنيم متعشان املطريي  - 1 ا يف دولة الكويت ،عبد ا جامعة الشرق االوسط  ،كلية احلقوق،رسالة ماجستار  ،سلطات الضبط االداري وتطبيقا

  .66ص  ،2011
لد  ،جملة جامعة االزهر غزة سلسلة العلوم النسانية  ،االطار القانوين سلطة الضبط االداري االلكرتوين يف فلسطني،مد سليمان بشري حم - 2  2العدد  17ا

  .313، ص336-309ص 2015ب 
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  : بط االداري االلكتروني ضغاية ال:ثانيا 

اليت تظهر مدى انسجام هذه الدولة مع املعايري الدولية وبعدها هي  ،ئدة يف دولة ماالقانونية السا القواعدان جمموعة  
عنها، فالنظام القانوين يف الدولة يعكس إسرتاتيجية الدولة وحيدد براجمها االقتصادية واالجتماعية والسياسية املعلنة 

ايتعلق بالصحة العامة و السكينة واالمن على كل م للحفاظ لذا تسعى الكثري من الدول ،تمعها وللعامل من حوهلا
والىت يقع التعدي عليها بواسطة الوسائل االلكرتونية كاملواقع االلكرتونية على سبيل املثال ال  ،العام واالداب العامة

لذي محاية املعامالت االلكرتونية احلكومية او مايقصد به  النظام العام االلكرتوين وا لوصول اىلا فتطور معها ،احلصر
حىت يتبني مفهوم النظام العام التقليدي والنظام فق الدراسة احلالية كمفهوم جديدسيتم دراسته الحقا لتاصيل الفكرة و 

  .العام االلكرتوين 

يف البداية جيب ان نشري اىل انه يرى البعض بان احلرية هي االصل والضبط االداري هو االستثناء من هذا املنطلق 
ت الظبط االداري اىل مالئمة الظبط االداري ودور هاته السلطات ملواكبة خماطر الذكاء جيب تبيان مدلول سلطا
  .االصطناعي لتصدي هلا 

  سلطات الضبط االداري بالنسبة الى مالئمة الضبط االداري  - 1 

لة هذه يف ومقتضاها ان تتناسب وسيلة الضبط االداري املختارة مع االسباب الىت اجربت على ممارستها فاملناط واحلا
جسيم  خطرمشروعية القرار الذي تتخذه االدارة العامة هو ان يكون التصرف الزما ملواجهة حاالت معينة من دفع 

باعتبار هذا االجراء الوسيلة الوحيدة ملنع هذا الضرر وللقضاء االداري حق الرقابة على قيام  ،يهدد االمن والنظام العام
جدية هذه االسباب  الىت تربر هذا التدخل كان القرار مبنجاة اي طعن اما اذا  هذا املسوغ او عدم قيامه فاذا ثبت

   )1(اتضح ان االسباب مل تكن جدية ومل تكن فيها االمهية احلقيقية مايسوغ التدخل لتنفيذ احلريات كان القرار باطال 

ظمة استشراف وانظمة يقظة ومع تطور التعامل االلكرتوين تطورت معه وسائل الظبط االداري الىت وصلت اىل ان
تستعملها االدارة العامة للحفاظ على نظامها العام مبفهوميه التقليدي وااللكرتوين وكان هلا دور يف ادارة خماطر الذكاء 

،وعلى االدارة العامة اجياذ وسائل بديلة تتناسب مع هذا التطور تكون مالئمة يف نفس الوقت حىت االصطناعي 
ا يكون غايتها مشروعة و    .فق القواعد القانونية املعمول 

  
                                                        

يد غنيم غفشان املطريي  - 1   .29ص28ص ،مرجع سابق ،عبد ا
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  : بط االداري في ادارة مخاطر الذكاء االصطناعي ضدور سلطات ال- 2 

ادى التطور السريع للذكاء االصطناعي اىل اعادة احلياة اىل الناس وراحة االنتاج ولكن يف املقابل جنده جيلب الكثري  
يف السيطرة على خماطر تطوير الذكاء االصطناعي وتطبيقاته  من املخاطر لذا وجب على القانون ان يلعب دورا مهما

  وهذا بتحديد املسؤولية القانونية بدقة 

حيث جند ان يف السنوات االخرية جتاوز التطور السريع للذكاء االصطناعي بكثري توقعات الناس بظهور وضع جديد 
القلق ليس قلق من اجل الشيئ بل ،ياة البشر حلعلى املخاطر احملتملة  همل يكن متوقعا على االطالق وهو مدى تاثري 

له درجة معينة من الواقع واملوضوعية وعلى سبيل املثال انتهاك املعلومات الشخصية وحقوق اخلصوصية والتسبب يف 
لذي وجب ااملزيد من التطور  ،بط جانب قانون الوقاية املتخذ ضخماطر اجتماعية اخرى مثل الروبوتات القاتلة هذا بال

ا للذكاء االصطناعي ادارة خماطره بامتياز عن طريق  على   :االدارة العامة يف تطبيقا

  : مواجهة التقنية -أ

وجب على االدارة العامة استبدال وسائل الظبط االداري ملواجهة التقنية باستعمال التكنولوجيا االمنية الكاملة وزيادة 
ة االمنية واملعايري الفنية عن طريق توحيد التعامل بالتوافق مع مراقبة بغاية الوجود املكثف واسناد املسؤولي االرتباكخطر 

احلياة واالستعمال هذا من جهة  منطالوسائل التكنولوجية اىل حياة الناس اليومية وتغيري  النتقالنظرا  ،امن الشبكة 
سواء عن  ،فاهيمه املختلفةومن جهة اخرى وان االستعمال الغري مدروس تنتج عنه خماطر كثرية متس بالنظام العام مب

بط االداري ضاليه خمتلف الدارسني على ان االدارة العامة جيب ان تغيري مفاهيم ال ماتوجهقصد او بدون قصد هذا 
باالنتقال من جانبه التقليدي اىل جانبه االلكرتوين بدراسة كل جوانبه القانونية واالجتماعية والسياسية الن االنتقال 

كانظمة اليقظة   ضبط دارة العامة خماطر الذكاء االصطناعي يف االجتاهني سواء باستعماله كوسائلاملدروس سيجنب اال
املمكن التقىن للحفاظ على كل ماميس نظامها  ااو انظمة االستشعار او استعمال املواطنني او حىت دول موازية هلذ

  )1(. ذا التطور لوصول اىل القدرة على التحكم على ه.العام التقليدي او االلكرتوين 

  

                                                        
 35- 25ص 2019، العدد اثاينجامعة تياجنني الصني ،جملة القانون ،دور ادارة املخاطر ،طري الذكاء االصطناعياملسؤولية املدنية يف تا ،يانغ ليكسني - 1
  .27ص  ،
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  :القدرة على التحكم في تطوير تكنولوجيا الذكاء االصطناعي  - ب

تعزيز قدرات االدارة العامة عن طريق انشاء مدارس للذكاء االصطناعي واستعمال التجارب الداخلية ويكون ذلك ب
ال ودراسة اسرتاتيجية بعدية تطبق ببطئ عن طريق االستعمال ا ملقنن هلذه التكنولوجيا الن يف للتكنولوجيا يف هذا ا

قد  ،االخري االلة هي من صنع االنسان وبالتايل باستطاعته التحكم فيها وهذا بتنفيذها الن االصل فيه هو املصمم
يثار نقاش حول مسالة التعلم االيل القوة هنا جيب على االدارة عدم االستعمال املفرط ملمكنات هذا التطبيق 

  .الذكاء االصطناعي حبيث ميكن التحكم فيهاواالعتماد على تطبيقات 

  :حضر التكنولوجيا الخطيرة من االستعمال  ج

تلعب االدارة العامة دورا هام يف مسالة اختيار التطبيقات املناسبة وهذا بدراسة اسرتاتيجيات التطبيق املقصود هنا هو 
ب القانون القصد منها ذات املخاطر العالية وطبعا يكون هذا احلظر مبوج ،بط االداري السابق عن التطبيقضمسالة ال

،ويكون ذلك عن طريق   )1(واالكتفاء بتطبيقات على قطاعات معينة ذات فائدة اقتصادية  ،املختصة يف جانب االمن
  الضبط االداري السابق الستعمال االنرتنات 

النشطة احلكومية االلكرتونية بشكل امن مواقع التطبيقات احلكومية الىت تتيح لالفراد للقيام مبجموعات كبرية من اان 
  :باالنرتنات اومن دون اتصال عربه له عدة مؤشرات جيب دراستها بدقة ومنها  االتصال عرب

  :الحق في حرمة الشؤون الشخصية *

تنص املادة  ، حيثاالنرتنات بشكل كبري استعمال تعد حرمة الشؤون الشخصية حقا اخر من احلقوق الىت اثر فيها
و غري العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على انه ال جيوز تعريض اي شخص على حنو تعسفي امن  17

كما ،متس شرفه او مسعته  الىت او شؤون اسرته اوبيته او مراسالته اوحلمالت غري قانونية قانوين للتدخل يف خصوصياته
من  6اما املادة  ،خبصوصيته التدخل او املساسنون من مثل هذا تنص على انه من حق كل شخص ان حيميه القا

،ويف هذا النهج سارت اغلب التشريعات الوطنية الداخلية للدول   )2( تؤكد على هذه احلقوق لالطفالحقوق الطفل ف
ا   .حبماية حرمة الشؤون الشخصية عند استعمال الرقمنة وتطبيقا

                                                        
  .27املرجع نفسه ،ص - 1
للرتبية والعلم  عن منظمة االمم املتحدة 2021مؤشرات اليونيسكو لعاملية االنرتنات اطار عمل لتقييم تنمية االنرتنات غيث فريز بول هيكتور واخرون ، -  2

  .50ص،رنسا فطبع يف  ،مكتب اليونيسكو االقليمي لعلوم يف الدول العربية  ،والثقافة 
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  : الثقة واالمن * 

 االنرتناتيعدان عنصران مهمان لكي يعمل ، اخلدمات الىت يوفرها االنرتنات الثقة يف نزاهة االنرتنات واالمن يف
واحملتملون الذين يشعرون بان االنرتنات غري امن عن االستفادة  احلاليونحيجم املستخدمون ،بفاعلية وملصلحة اجلميع 

تمع ان املخاطر واملخاوف بشان الثقة واالمن قد تقصي ،الكاملة والفعالة من االنرتنات  الفئات احملرومة داخل ا
اصبح االمن السبرياين الذي يفهم هنا على نطاق واسع بانه محاية االنرتنات واخلدمات الىت تقدم ،بشكل خاص 

م يشكل جزءا متزايد االمهية لضمان عاملية االنرتنات  ،عريها وصون مستخدميها من اجلهود املبذولة الحلاق الضرر 
مني يف عدم دكة مبستوى محاية فعال ستنخفض ثقة املستخباالطراف املعنية ان مل تتمتع الشمما يتطلب اهتمام مجيع 

م وسالمتهم للخطر وستصبح الشبكات اقل ثقة وعاملية كما هو مفهوم يف هذه املؤشرات  تعرض حقوقهم وبنيا
رائم السبريانية واالخطار الىت يستعمل مصطلح االمن السبرياين التهديدات الىت تتعرض هلا الشركات واالفراد بسبب اجل

دد البىن االساسية احليوية وقواعد البيانات قد تاتى هذه التهديدات من مصادر متنوعة مبا يف ذلك احلكومات 
واجلهات الفاعلة غري احلكومية واملنظمات االجرامية واالفراد وضعت العديد من احلكومات اسرتاتيجيات ملواجهة هذه 

   )1( .ك اعداد فريق مواجهة الطوارئ احلاسوبيةاملخاطر مبا يف ذل

  :  بط االداري االلكتروني ضدراسة مشروعية ال: :الفرع الثاني 

تتطلب دراسة مشروعية الضبط االداري االلكرتوين حتديد التكنولوجية ومقاربتها مع الضابطة هلا وحتديد التشريعات 
 ورئيةدراسة االعتبارات االخالقية لالنظمة االكرتونية والباعث  القانونية ملدى مالئمتها مع فكرة الضبط االداري مع

  .لذا سنشرح ذلك تباعا  القوميهذا التطبيق االكرتوين للضبط االداري املتمثل يف السيادة واالمن 

  :  مع الوسيلة الضابطة لهمقاربة الفعل التقني -اوال 

البشري ومقاربة الفعل البشري ومقاربة التفكري بعقالنية  هناك اربع مقاربات للذكاء االصطناعي وهي مقاربة التفكري
منا يف هذا اجلانب التحليلي وهي تتعلق مبايسمى بالعنصر العقالين والذي يتوقع منه  ،ومقاربة الفعل العقالين الىت 

التكيف للتغيري وهو ادراك وفهم البيئة احمليطة و و اداء عمل تفوق قدرة الربامج العادية كالعمل يف ظل املراقبة الذاتية 
يعمل كذلك للوصول اىل افضل النتائج ويف ظل حاالت عدم التاكد مايعين ان الذكاء االصطناعي وفق هذا املنظور 

                                                        
  .98صمرجع سابق،ة االنرتنات مؤشرات اليونيسكو لعاملي - 1
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ا خاصة بالبشر دون  هو ذلك العلم الذي يبحث يف كيفية بناء وحدات عقالنية قادرة على اداء مهام من املفرتض ا
   )1(.سواهم

اذ بط االداري تنعكس اثارها بطريقة او باخرى على احلريات العامة لالفراد ضرة لوظيفة الوالريب ان ممارسة االدا
الننا نستطيع ان نقف على مدى سلطة الظبط االداري   ،بط االداري واحلريات العامةضهناك صلة وثيقة بني ال تكون

ا واسلوب صياغتها وكيفية محايتها م وعلى ذلك فان ،من واقع طبيعة احلرية ذا ه قد تتسرب على ممارسة االفراد حلريا
ديد باالخالل به بط ضويف هذه احلالة ال مناص من ان تسجل سلطات ال ،اهلامة حدوث اخالل بالنظام العام او 

بط االداري يؤدي دون شك ضاالداري حلماية النظام العام او اعادته اىل نصابه وهذا التدخل من جانب سلطات ال
االفراد بصورة او باخرى ويتمثل هذا املساس يف قيام السلطات بفرض قيود عديدة على ممارسة  اىل املساس حبريات

م لذا جند  املشروعية من اهم املبادئ الىت تسود يف الدولة القانونية والىت تعين خضوع اجلميع  مبدا اناالفراد حلريا
   )2(.السلطات العامة يف الدولة للقانون مبفهومه الواسع 

ربة الفعل التقين للعقل البشري ووصول انظمة الذكاء االصطناعي اىل االستقاللية يف اختاذ القرار سيؤدي ذلك مع مفا
جيب ان يوجد مايفسرها يف حالة عدم التوافق يف  ،بط االداري هلذه املمكناتضحتما اال ان استعمال سلطات ال

بط االداري واالخطاء الشائعة عنه كعدم ضيف وسيلة البط احلرية فاالمر قد يتعدى ذلك وتصدر عنه خمالفة القانون ض
وبالتايل هذا التصرف سينتج عنه  ،بط االداري بالتصرف الذايت بتحديد اكثر ماطلب منهضرادته سلطات الاحتديد ما

ال على حد علم ضعدم املشروعية كوسيلة  حلد االن اال ان هناك  الدراسةبط ادارية واليوجد تفسري له ضمن هذا ا
بعض الدول واهليئات الىت تطالب بوقف هاته االنظمة الىت حتتوى على صندوق اسود الميكن فك شفراته حىت من 

ال    .جانب املختصني يف هذ ا

  :الرقمية  الوطنية والدولية للخصوصية الحماية-ثانيا

ات واالنظمة املستعملة يف وسائل لبيانحلماية ا ،تعتمد مسالة الضبط االداري االلكرتوين على امهية اخلصوصية الرقمية 
الضبط االداري لذا جند ان كثري من التشريعات الداخلية واملعاهدات الدولية ناقشت هاته املسالة الجياد حلول 

   . حلمايتها

                                                        
نظمة اخلبرية حالة بنك الفالحة تطبيق النماذج الذكاء االصطناعي يف جمال تقدير خطر القرض دراسة مقارنة بني الشبكات العصبية واال،روابح عبلة  - 1

  .95ص ، 2018-2،2017جامعة قسنطينة  ،اطروحة دكتوراه ،والتنمية الريفية والقرض الشعيب اجلزائري
  12ص  ،2018-1ط ،مصر ،املركز العريب للنشر والتوزيع،مشروعية الظبط االداري اخلاص حلماية االمن العام دراسة مقارنة ،شامري حممود صربي  - 2
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 افرادكقيمة هامة لدى   تعريفهاالىت تدافع عن اخلصوصية على  الداخلية تستند التشريعات :شريعات الداخلية تال-1
تمع ختتلف االطر التشريعية من دولة اىل اخرى طبقا للمستجدات الىت  ،ضوع اخلصوصية الرقميةمو ونظرا حلداثة  ،ا

تمع ومقدرة كل دولة على  ا ا ا كل دولة وفلسفتها التشريعية وكيفية تطبيقها للقوانني والتحوالت الىت مير  مرت 
تم قوانني اخلصوصية حبماية وسائط ،ارج اطارها التشريعي تبين تعديل لقوانينها بناءا على قضايا جديدة تكون خ

كما تتضمن احلفاظ على سرية املعلومات ،ما عرب االنرتنات او اهلواتف او حىت الربيد االلكرتوين إنقل املعلومات 
م اخلا م مثل املعلومات املالية او الصحية كما جيب ان تضمن بيانا صة الىت يتم اخلاصة لالفراد املوحودة يف سجال

 م استخدام االنرتنات حتديات خمتلفة ملوضوع محاية اخلصوصيةقّد  ،تداوهلا من خالل النضج والتواصل على االنرتنات
ختتلف انواع القوانني املختصة باخلصوصية يف الفضاء الرقمي فهي ترتاوح بني محاية الربيد االلكرتوين  الرقمية حبيث

ل االجتماعي ومتابعة نشاط متصفح االنرتنات واملخالفات للبيانات احملقوظة وفرض قيود على نشر بيانات التواص
قانون و قانون مراقبة االتصاالت  و قانون محاية البياناتالىت تبنته العديد من الدول اخلصوصية الرقمية  قوانني ومن بني

   )1(محاية جرائم االنرتنات

ملادي املعنوي وصوال اىل االرهاب االلكرتوين اىل املواقع املخلة وبسبب انتشار اجلرائم االلكرتونية سواء االبتزاز ا
- 09القانون  صدرت العديد من التشريعات متعلقة جبرائم االتصال واملعلومات ومن بينها اجلزائر حيث صدر باالداب

  عالم واالتصال ومكافحتها يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اال 2009غشت سنة   05املؤرخ يف  04

وركزت على املواطن الداخلية املصرية مباحث االنرتنات  التشريع املصري حيث انشات كذلك  ومن بني التشريعات  
يتقدم بشكاوى من خالل املوقع االلكرتوين لوزاروة الداخلية على شبكة االنرتنات مع اخطار ادارة  بان بدرجة اوىل 

املعلومات مبقر وزارة الداخلية بالقاهرة اجلديدة وكما اختذ املشرع اجلزائري نفس  شرطةمكافحة جرائم احلاسبات و 
  )2(تقدمي الشكوى اىل السيد وكيل اجلمهوريةلالتطور واخرها بوابة العدالة 

  

  

  
                                                        

سلسلة اوراق احلق يف املعرفة ، 02:00 الساعة 2021-09-13تاريخ التصفح  2013مركز دعم تقنيات املعلومات اكتوبر  ،من طرف حترير االدارة -  1
، Sitcegypt .org  

  9ص  ،2018 القاهرة،التعبري الرقمي  دو لدعممركز هار ،التنظيم القانوين واجلرائم االلكرتونية مابني امن املعلومات وتقييد احلرية ،حترير ادارة املركز  - 2
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  : 2001لسنة  اتفاقية بوداباست لمكافحة جرائم االنترنات-2

ا الفعل االجرامي الذي يستخدم يف اقرتافه احلاسب االيل   جرائم املعلومات على merweبداية لقد عرف الفقيه  ا
وهذا التعريف ياكد على  )1( ةداة رئيسية وهي خمتلف صور السلوك االجرامي الىت ترتكب باستخدام املعاجلة االليأك

قد اتفاقيات لذا جند ان العديد من االتفاقيات سارعت لع االيل،ان هناك جرائم متعلقة باملعلومات تقع على احلاسب 
لس االورويب والدول االخرى حيث  ،رائم االنرتنتجمن بينها اتفاقية بودباست ملكافحة  ان الدول االعضاء يف ا

لسيف االعتبار ان هدف  تاخذ ،لى هذه االتفاقية او الوثيقةاملوقعة ع االورويب هو الوصول اىل وحدة اكرب من  ا
اقتناعا منهم بان املعاهدة املاثلة ضرورية  ،عاون بني الدول االطراف يف املعاهدةصر التااعضاءه اعرتافا بقيمة تعظيم او 

ستخدام وكذلك سوء ا ،احلاسب الشبكات وبيانات حاسباتنظم  سالمة وتوافرالصوصية و اخللردع افعال توجه ضد 
ملكافحة تلك  نيةالسلطات املعوتبني  ،وذلك بتجرمي ذلك السلوك كما هو موصوف يف هذه املعاهدة تلك النظم 

ا على املستويني و بط تلك اجلرائم ضجلرائم بشكل اكثر فاعلية بتسيري ا التحري عنها واالدعاء العمومي فيما يتعلق 
هلذا سارعت الدول فاستعمال انظمة  )2(سريع ميكن االعتماد عليه لتعاون دويلبتوفري الرتتيبات الالزمة  ،احمللي والدويل

استخدام جدار احلماية وهو حاجز يوضع بني الشبكة الداخلية وخادم شبكة علوماتية عن طريق الوقاية من اجلرائم امل
ومن اهم مهامه فحص املعلومات الداخلية واخلارجية والسماح هلا باملرور يف حالة مطابقتها للمواصفات  ،االنرتنات

   )3(.وحيدث عطب وتقدمي تقارير عن التحركات املشبوهة ولكنه ميكن ان يعطل بعض املعلومات

  . االنضمة الذكيةلتطبيقات االعتبارات االخالقية  -ثالثا

ذلك  لىوع ،ميكن ان تكون االدوات القائمة على التكنولوجيا مداخل مفيدة للتصدي للتهديدات املتصلة باجلرمية
الق وجتنب العواقب هناك حاجة اىل توخي احلذر يف التطبيق احملدد هلذه االدوات لضمان استخدام املسؤولية واالخ

ويكتسي هذا االمر امهية بالغة بالنظر اىل العديد من التكنولوجيات احلالية واملقبلة قد تكون هلا اثار  ،الغري املقصودة
القانون املهنيوون برحميات  تنفيذخطرية على اخلصوصية الشخصية واحلريات املدنية فعلى سبيل املثال يستخدم موظفو 

من ان يؤدي هذا  اشار النقاد يف هاته املسالةمع ذلك  ،تحديد املشتبه فيهم بسرعة اكرب واكثرالتعرف على الوجوه ل
خاصية االحتفاظ  ،اىل ضروب من املراقبة احلكومية التعسفية والتالعب املؤسسي والقضاء على اخلصوصية كما ان

                                                        
  .2، ص 2012طرشي نورة ،مكافحة اجلرمية املعلوماتية، ماجستار القانون اجلنائي ، جامعةاجلزائر، - 1
  .23ص مرجع سابق،  حترير ادارة املركز مركز هاردو لدعم التتعبري الرقمي،   - 2
  .30ص  املرجع نفسه،  - 3
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استخدام البيانات ومن االمثلة االخرى وميرتية قد تعرض اخلصوصية من خالل احتمال اساءة يبالبيانات يف النظم الب
فقد شهدت السنوات املاضية تزايد يف عدد اجهزة انفاذ  ،استخدام اساليب التحليل التنبؤي للبيانات يف حفظ االمن

بني خمتلف االنشطة واحلاالت بل حىت التنبؤ  الصلةالقانون الىت تستخدم برجميات لتحليل البيانات االحصائية وادراك 
يف استخدام اجهزة االمن الساليب التحليل التنبؤية يف  نان اخلطر يكم يفالذي ينشا فيه التهديد املقبل باملكان 

رمني قد يؤدي اىل اشكال التمييز القائم على اخلوارزميات    .توصيف صفات ا

د امهية ضمان ومع تزايد انتشار استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والروبوتات لدى اجهزة انفاذ القانون تزدا
اخالقيات ذلك االستخدام وقد اختذت مبادرات ذات طابع طوعي غري ملزم من الناحية القانونية للتقليل اىل ادىن 
حد من خماطر انتهاك احلقوق االساسيىة من جراء استخدام اجهزة انفاذ القانون لنظم الذكاء االصطناعي وللتخفيف 

،من بينها  )1(بشكل عام تالستخدام االخالقي للذكاء االصطناعي والروبوتامن غموض املسؤولية القانونية احمليطة با
امليثاق االخالقي االوريب الذي سن مخسة مبادئ اساسية  نستخدام الذكاء االصطناعي الصادرعاملبادئ االخالقية ال

الدراسة وترى  ،الفصل االول  وقد مت االشارة اليها يف ،وهي الشفافية وعدم التمييز واالنصاف واملسالة وقابلية التدقيق
  .بد من اجياد حلول فعلية وعملية رغم حسن املبادرة ولكن ال غري كايفا ان هذ

  : النظام العام االلكتروني للحفاظ على السيادة واالمن القومي - رابعا

االت يطرح فكرة مهمة وهي احلفاظ على احلريات العامة  ال االلكثرت التطبيقات يف شىت ا او  كرتوين  يف ا
وهذا بسبب ثقل الشركات الرقمية الكربى االمريكية  القومي واالمن بالسيادةمصطلح النظام العام االلكرتوين املتعلق 

ا ،حولمافكرت فيه العديد من الدول وهذا ،والصينية  ال  هل ا من الدول رغم ان الكثري ،حتمل املستقبل يف هذا ا
بيقات الصناعية والتكنولوجية اال ان الذكاء االصطناعي اخلط كل االوراق واملفاهيم يف جانب التط مزايا تارخيية  له

ه من مؤهالت علمية وطاقات اىل ماتزخر ب االستعانة الىت اجتهت اىل التفكري يف هذه املكنات ب رغم بعض احملاوالت 
 يف كل دول العاملى الدكاترة املتواجدين يف شىت جماالت التكوين الرقمية خاصة يف عامل اخلوارزميات واالمثلة كبرية عل

تمت العديد من اهوبداية  ،باالضافة اىل وجود شركات ناشئة ميكن ان تساعد على املضي قدما اىل مواكبة االخرين
حبماية البيانات واصدار قوانني متعلقة باخلصوصية ورغم احملاوالت  ،العام االكرتوين اعلى نظامه باحلفاظالدول 

متشعبة  هسياساتو حتديات الذكاء االصطناعي يف جمال االمن القومي الناحية التقنية والقانونية اال ان العديدة من 
فرز االحداث االكثر خطورة باستخدام  واملعلومات  تكنولوجياضمان امن و امن املعلومات والعمليات  ، امهها وكبرية 

                                                        
  19ص  18ص  ، 28-20 2020افريل  ،كيوتو اليبان  ،ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ع عشرتقرير االمم املتحدة الراب - 1
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اليت تسيطر عليها الصني وامريكا مع ان يل احلديثة برجميات االعالم اال جمال تطوير وصعوبة الذكاء االصطناعي 
القانون الدويل الستعمال الذكاء االصطناعي لوزارة للتوافق مع  استعمال هذه املمكنات خيضع اىل ضوابط معقدة 

  )1( .مثال الدفاع

 واالمن  يةاحلريات الفرد لدراسة انشاء مؤمترات عن الذكاء االصطناعيرغم كل هذه التعقيدات وجب على الدول 
  .قضية سيادة  فالقضيةاجلهات العامة واملواطنني  ميس وخماطرها التطور يف البيئة الرقميةالن القومي 

   .نظام الذكاء االصطناعي دراسة مشروعية تطبيق دراسة  - خامسا

ات الستكمال البحث عن تطبيق ةخالل عمليات الدراسة يف بدايتها تبني ان هناك ثالث عناصر رئيسية ضروري
تتمثل يف جودة معرفة ومهارات الباحثني والقوة احلاسوبية لالالت وتنوع وحجم قواعد البيانات  ،الذكاء االصطناعي

واملهم هو البيانات الىت تعترب دستور الذكاء االصطناعي او كما لقبها بعض الفقهاء وقود الذكاء االصطناعي  ،املتاحة
وبالتايل جيب دراسة نوع التطبيق يف اطار مشروع والىت تمع اخلدمي ا و بدون بيانات ينعدم الذكاء االصطناعي

  : تتميز يثالث استخدامات

 والقدرة على احملادثة  الذي تستعمله االدارة العامة و له القدرة على االتصال بتجربة العميل الذكي تتعلق االوىل
تواصل االالت  ومدروس لنظام يف اصالح شاملالنظر  وبالتايل جيب توخي احلذر يف برجمته و واالتصال باالطراف 

  .مع البشر

لديه القدرة على حتليل ختتص بتطبيقات الذكاء االصطناعي فهذا االخري   التوصية واملشورةجلنة الثاين باقرتاح ويتعلق   
ت لسلطات الضبط االداري قد تكون يف بعض االحيان سيناريوها العديد من السيناريوهات لصياغة خيار مناسب

على اساس كربى املعلومات هذا النظام جيمع معاجلة كمية كبرية  مغلوطة نتيجة البيانات املتحيزة او الغري مدروسة 
  . وبالتايل قد حيدث وان تستعمل وسيلة ضبط غري مالئمة نتيجة هذا التحيز متزايدة من املعرفة 

                                                        
1- lequipe de la commission superieure du numerique, intelligence  artificielle :des libertés 
individuelles à la sécurité nationale, cet  ouvrage a été composé et mis en pageschez soregraph 
(nanterre)achevé d’imprimer en mars 2017, en France,  p69. 
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ا علىاما الثالث فيتعلق مب ادارة الفهم والقرار بشكل افضل لعدد كبري من  جال املخاطر واالمتثال من خالل قدر
دراسة مواضيع املخاطر بدقة حىت ال والبد ان تكون  ،لمعلوماتلوهذا له امهية كبرية من ناحية االمن الرقمي  ،الوثائق

   )1( .ة الناس وحقوقهميدي للمساس حبر أقد تالىت حيدث اي انزالقات من ناحية سلطات الضبط 

  .داري لتطبيقات الذكاء االصطناعي بط االضمسؤولية الساس أ :الفرع الثالث

النطاق  عدم الوضوح يف تشهد نوع من وضع الشركات املقيدة مع الذكاء االصطناعي والتنظيم يف الوقت احلايل 
فيه الشركات تقنيات الذكاء االصطناعي بارشادات واضحة التعلم والتنظيم للخوارزميات ومساعدة  تبينالذي 

وابط ضاىل الدعوة اىل نظام افضل من ال تاجحيث حت ،لى جتنب خماطر التحيز يف جمموعات البياناتالباحثني ع
وملساعدة الشركات بكل حتديد ماذا كانت  ،والتوازنات الختبار الذكاء االصطناعي للتحقق من التحيز واالشتقاق

وبالتايل فعملية محاية البيانات القانونية   )2(حاالت استخدام معينة منافية حىت هلذه التكنولوجيا يف الوقت احلايل
واملفتوحة الىت تساعد اخلوارزميات يف التحليل هي اساس الرئيسى لعملية الضبط االداري الىت تستعمل انظمة الذكاء 

ا    .االصطناعي ملساعد

  اوال حماية البيانات القانونية 

ا تعترب جوهر تقنية ملتعلقة بالذكاء االالبيانات ا استهدف االحتاد االوريب بشكل مبكر مشكلة محاية صطناعي ال
ال تعترب ذات خصائص تقنية حمددة  ا سلطات الضبط االداري يف هذا ا اخلوارزميات فالبيانات الكبرية الىت تستعني 

ة فلهذا نصت املاد ،وذات طريقة حتليلية معقدة فهناك بيانات شخصية ترتبط منطقيا باستعمال الذكاء االصطناعي
على ان  2000ديسمرب  18الصادر يف  2000/01/364الوريب االساسية لالحتاد امن ميثاق احلقوق  1- 8

يبيانات املتعلق حبماية ال 669- 2016وسايره يف ذلك قانون  ،لكل فرد احلق يف محاية البيانات الشخصية الىت ختصه
، يف حني انه توجد ام البيانات الشخصية والتعلم االيل بني احرت  كبرية للتوفيقصعوبة  اذا هناك  ،لالئحة االحتاد االوريب

يكمن اخلالف الرئسي عندما يستخدم الذكاء  ،العديد من املشكالت بني محاية البيانات الشخصية والتعلم االيل
ا ان استخدام البيانات لغرض معني ممكن بشرط اذا كان هذاالصطناعي البيانات الىت مجعها الغراض خمتلفة يف الواقع 

ت الشخصية وبالتايل فجوهر القضية يكمن يف ااالستخدام او النظام على وجه اخلصوص خيفي اهلوية او اخفاء البيان

                                                        
1 -   Op Cit ، p49. 
2  - Samy Yacoubi, intelligence artificielle : régulation, protection et transparence, master de droit 
comparé des affaires dirigé par madame le professeur goré 2020, université ParisII, panthéon-
assas, p9. 
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نات االتوفيق بني محاية البيانات الشخصية واالبتكار التقين من خالل السماح ملشغلي هذه املمكنات جبمع بي
شرع الفرنسي على ي ويف هذا االجتاه سار املالغراض غري مشروعة عما هو مقصود من سلطات الضبط االدار 

 6املؤرخ يف  78/17من قانون رقم  4مستعارة حلماية البيانات بشكل مباشر حيث نصت املادة  ءاستخدام امسا
املتعلق مبعاجلة البيانات واحلريات على ان املعاجلة الالحقة للبيانات تعترب متوافقة  2018واملعدل سنة  1978يناسر 

 2016افريل /27املؤرخة يف  669-2016وفقا الحكام الئحة االحتاد االوريب ض االولية جلمع البيانات مع االغرا
على ان استخدام البيانات لغرض الحق ميكن اذا كان هذا االستخدام يسمح على  89حيث جاء يف نص املادة 

ختالف الفقهي قائم فيما خيص وجه اخلصوص باخفاء اهلوية او اخفاء هوية البيانات ، رغم ذلك فانه يبقى اال
   )1(.ةالتفاصيل الدقيقة لعملية معاجلة البيانات من الناحية القانوني

  :البيانات المفتوحة حماية  –ثانيا 

وحة تشري اىل تفالبيانات املف على شبكة االنرتنات، على نطاق اوسع مصادر عدةجيري نشر البيانات املستمدة من 
بيانات خام واحصاءات ومواد البحث والتحليل الناجتة عن التكليفات احلكومية او  نشر احلكومات معلومات تتضمن

وتشكل االنرتنات وسيلة فعالة للغاية لنشر البيانات املفتوحة وتطبيق املنهجيات التحليلية مثل منهجية  ،االنفاق العام
لربط جمموعات البيانات الىت مل يكن ليتسىن  االنرتنتربط البيانات املفتوحة الىت تستخدم الشبكة العنكبوتية العاملية 

ا عدد متزايد من ،حتليلها دون هذه الوسيلة  وتربط سياسات البيانات املفنوحة بتشريعات حرية االعالم الىت اعتمد
وتعترب ،بشان البيئة والتنمية  1996لسنة من مبادئ اعالن ريو  10رقم البلدان وتتسق مع صكوك دولية منها املبدا 

ريعات قيمة لتعزيز الشفافية واملساؤلة وتشجيع متحيص اداء للسياسات العامة وقرارات االختبار واتاحة مشاركة او التش
تمعات احمللية من  ىسع للجمهور يف تعزيز السياسات وتنويع القدرات التحليلية كما ان نشر البيانات الىت متس ا

عن طريق هاته البيانات  تهديداتالملسؤولية ومحاية نفسها من شانه ان يساعدها يف مضاعفة الفرص احمللية ورصد ا
ال وعلى هذا االساس وجب محايتها بدقة عالية تقنيا وقانونيا    )2(  .الىت تساعد سلطات الضبط االداري يف هذا ا

  

  

                                                        
1  - Op cit, p48 p51. 

لس االقتصادي واالجتماعي -  2 تسخري التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية ، تقرير االمم املتحدة احملليني ا
  13ص،من جدول االعمال املؤقت ،ب3البند  16-2014-03رقم  2014الدورة السابعة عشر جنيف مايو ،الشاملة 
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  :نحن نعيش في مجتمع خالي من الخصوصية  -ثالثا

صية الشخصية جيب ان تويل امهية كبرية حلماية اخلصوصية يف يف مواجهة التهديد احملتمل للبيانات الضخمة للخصو 
  :عصرنة الثورة الذكية او على االقل اختاذ تدابري تراها الدراسة احلالية مناسبة للتبين وهي 

  النرتنتصر املستقبلي نهذا جنده يف استخدام اهلواتف الذكية وهو مايسمى بالع: تعزيز الوعي بحماية الذات - 1
وجيب محاية نفسه من التسربات اخلاصة حبيث جيب تثبيت عدد كبري من  أجيد الفرد نفسه خمتبحيث ،كل شيئ 

ا سلبية من  تذا الشان اكد التطبيقات املتاحة مثال على منصات التواصل االجتماعي حبيث كل التقارير الصادرة ا
تسجل بدقة االماكن  كلهاالعاملية   ودة بتحديد املوقعناحية محاية اخلصوصية كما ان استعمال الكامريات املز 

   .الشخصية ومعلومات احلياة جيب ان تبدا بنفسك احلصول على محاية االجهزة الذكية

وهذا يعترب مشروع تقين وقانوين بامتياز وهذا سيكون  المستخدمتعزيز مسؤولية الشركات عن حماية خصوصية - 2
انه يف الوقت احلايل يتم مجع بيانات  فعال حىت جند ستخدم حممية بشكلمفتاح معرفة مااذا كانت خصوصية امل

الشركات ختضع للمساؤلة القانونية  االن ،املستخدم بشكل متزايد مثل االنرتنات على نطاق واسع او معاجلة البيانات
   )1(.قصريية النتهاك القانونتوفق العقد املربم مبوجب املسؤولية ال

  :االتصاالت تعزيز حماية الخصوصية للشبكات و  - رابعا

السمة الصحيحة  ،وترى الدراسة انه من الواجب ان تستند محاية اخلصوصية اىل محاية القانون املدين بشكل واضح
نية اخلاصة يف الوقت نفسه يتم استكمال احلماية القانو  ،ىل ذلك من اخلصوصةإوحمتوى القوة وطريف احلماية وما

املقررة يف  السياسة ودراسةالقانون  وضبطصر املستقبلي نيف مواجهة العتكوين اإلدارة العامة كلتحديد جماالة حمددة  
  .اجتاه محاية اخلصوصية للشبكات واالتصاالت األخالق ب هذا اجلانب والتقيد

يعترب التفكري ،مسار كل عملية اختبار وتصميم  يف جمال محاية اخلصوصية ، تطوير وإصالح النظام القانوينان 
على النظام القانوين من  ذاتية البناءالتحليل الفعلي وحكم القيمة  مبسالتني مرتبط الة موضوعيةالقانوين بشكل عام مس

ا ،حيث التعميم لتشكيل األعراف االجتماعية على  اذا كان دائما يعتمد على العرض الكامل للتكنولوجيا وتأثريا
ويف النهاية هذا يؤدي اىل عدم فاعلية وضعف  ،اأساس احلقائق التقنية مث سيكون التاخر يف النظام القانوين خطري جد

                                                        
 2018- جامعة زوهاجننان الصينيية منشورة يف موقع اجلامعةورقة عمل،  ،الرتتيبات املؤسسية واللوائح القانونية عصر الذكاء االصطناعي ، ووهاندونغ - 1

  . 7ص 
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التصحيح التقين لقانون التكنولوجيا حبيث حنتاج اىل اعادة بناء هذه االنظمة الىت كانت لدينا قبل انشاء نظام جديد 
التقين وتنظيم الذكاء االصطناعي والبد من  التاأطرياهليكل املؤسسي يف مواجهة عصر املستقبل جيب ان يقوم على 

ويف هذا السياق ناقش العديد من  ،السياسة واملعايري االخالقية  ولوائحشكيل جمتمع يتضمن القواعد القانونية ت
ينشا حتليل قيمة قانون  حبيث جوهر املشغل باعتبارها، متعددة السالمة القيمة الباحثني فكرة االهداف املتمثلة يف

قع حبيث جند ان القيمة القانونية هي تسعى وراء املثل والقيم الذكاء االصطناعي من املثل القانونية ملعارضة الوا
االساسية يتكوينها الضمين للعدالة الشخصية والعدالة التوزيعية ونظام العدالة االساسية لبناء قانون ذكاء االصطناعي 

ثل قيمة قانونية االخري ميواحلفاظ على االمن هذا  ،والعدالة ،السالمة واالبتكار:باحرتام ثالث مبادئ مهمة وهي 
مراقبة املخاطر  الية بدوناالبتكار هو روح قيمة الذكاء االصطناعي واليتم ذلك  ،اساسية يف عصر الذكاء االصطناعي

   )1(.، من اجل الوصول اىل محاية افضل للخصوصية اثناء استعمال وسائل التكنولوجيا بقيادة التكنولوجيا والقانون

  :اعي موثوق به خاضع للرقابة والمسؤولية  االعتماد على ذكاء اصطن- خامسا

جيب ان يضمن االحرتام الكامل  ةيعتمد الذكاء االصطناعي املوثوق به بشكل خاص على تصميم انظمة صارم
بني حكم االنسان وقوة اخلوارزمية الختاذ القرار والتصرف  عاهلدف هو اجلم فيه، الذي وضعه االنسانلالطار 

ت املعزولة او غيلية مما يؤدي اىل نتيجة ستكون يف االداء اكرب مما يتمتع به االنسان او االالباستبصار يف الوترية التش
   .يف تطبيق االنظمة بفرض الرقابة على التطبيق وحتديد املسؤولية احلفاظ على املرونة وقايلية التوسع مع   2االثنني معا

  :   ظام العامالنللحفاظ على تطبيقات الذكاء االصطناعي مخاوف  -  سادسا 

اثارت نقاشا كبريا لدى فقهاء القانون  ،ان شرعية خماوف تطبيقات الذكاء االصطناعي للحفاظ على النظام العام
ل الكثري على اسس االدارة العامة هلذا االستعمال ،وهذا التخوف له مايربره الن اي عملية تطبيق ال توافق ؤ وتسا

  .بيق يف غري حمله سيؤدي اىل نتائج سلبية بدرجة متس حبقوق االفراد او استعمال التط ،مايقره اي دستور دولة

  

                                                        
  . 8ص، مرجع نفسه  - 1

2 - Aurélien Beaugrand, intelligence artificielle et opérations de maintien de l’ordre : enjeux et 
perspectives d’une rupture technologique  mémoire préparé sous la direction du général d’armée 
(2s) marc watin augouard, présenté et soutenu à distance pour l’obtention du master 2 sécurité et 
défense droit public, finalité professionnelle université panthéon assas, Paris II,droit, économie, 
sciences sociales, année universitaire 2019-2020, p9. 

  



  تطبیقات الذكاء االصطناعي في مجال الحفاظ على النظام العامالفصل الثاني                               
 

-107 - 
 

  الحرية التى يكفلها الدستور-1

 وهو ،احلرية جمالقبل اخلوض يف مزيد من التفاعل حول الفرص الىت يتيحها الذكاء االصطناعي من الضروري حتديد 
ال اىل تنوير صانعامر اساسي الي دميقراطية مؤكدة ومن العموم ان يهدف تكافل التكن  يولوجيا دائما مهما كان ا

يف ،فقد سبق وان مت استعمال انظمة تكنولوجية غري متطورة للحفاظ على النظام العام لتطبيقهم عدة انظمةالقرار 
قد مكن السلطات العامة  بداية التسعينيات متمثلة يف االعتماد على الفيديو لدراسة عملية التظاهر يف الشوارع وهذا

التظاهر ، لكن كانت هاته الظاهرة متوقفة على نص يف الوقت احلقيقي بتطور عمليات  ن ان تكون على علمم
الدستور ، يف حني ان استعمال ادوات الذكاء االصطناعي هذا شيئ جديد ، على تعديل الدساتري حلماية حرية 

حيميه الدستور بدرجة اوىل ،فنادى الكثري وعلى هذا االساس فان احلرية هي جمال   )1(االفراد من هذا االستعمال 
مع توافق حيث واحلفاظ على حرية االشخاص للحفاظ على النظام العام  هلاته التطبيقات  ضمانة اضافيةبتقدمي 

تطبيقات الذكاء  اي سيكون بال شك النهتسهيل تطبيق هذا النظام  و لدراسة ظاهرة التظاهر،النظام احلايل 
وبالتايل  للحفاظ على الظام العام واالستعداد  ةيف  االسرتاتيجي الطرف االساسي  ال ستكوناالصطناعي يف هذا ا

ذه االتظمة  اهناك حرية كفله ا لالستعانة    .الدستور وهناك قيود جيب التقيد 

   . عدم تحديد التطبيق  للمهمة المرجوة    - 2 

م عدة تطبيقات ذكية وهذه االخرية قد ال تعطي النتائج املرجوة تستعمل االدارة العامة يف جمال احلفاظ على النظام العا
منها ، فقضايا كثرية تؤكد ان انظمة الذكاء االصطناعي، هلا صندوق اسود ال ميكن فك تشفريه حىت من طرف 

يد من قد يؤدي اىل التحيز واعطاء نتائج خمالفة ولقد ناقش العدالتقنني انفسهم،ومنه فقدان الشفافية يف االستعمال 
جيب ان يظل استعمال الذكاء  ،حيثاوما يقصد به حميط احلدث املختصني هاته الفكرة يف ظاهرة االجتجاجات،

وكانت متابعته ضرورية  لتظاهراذا غادر شخص مشبوه ا يف املراقبة حييثسري االحتجاجات  راالصطناعي املطبق عبى
سيكون هنا التوقف عند نقطة مهمة وهي عدم  ،فه يف احلالتعرّ سيتعني القيام بذلك بالوسائل الرقمية او املادية الىت 

جانب هذا التطبيق الن فيه خصوصية ،وتطبيقات الذكاء صور السالمة العامة العادية من  شبكاتالتعرض اىل 
اية املطاف االصطناعي باحلريات اجلماعية والفردية للمواطنني االخرين خارج قد متس   فيها نوع من االخطاء يف 

                                                        
1  - Op cit,  p21. 
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لذا نادت  .وبالتايل قد يؤدي النظام اىل اخللط بني املتاظهرين والغري متظاهرين وهذا امر خطري للغاية  )1(هذا التظاهر
  .االمم املتحدة يف كثري من املؤمترات اىل وقف هاته التطبيقات اخلاصة مبسح الوجوه 

  .على النظام العام االلكتروني  الحفاظ:المطلب الثاني 

عنه مشاكل تقنية وقانونية كثرية  نتجت ،من التسيري التقليدي اىل التسيري االلكرتونىي العامة دارةن انتقال االإ
 لديهم كما ان املواطنني تطورت وسائل اجلرائم  ،واصبحت مواقع احلكومات االلكرتونية تتعرض اىل هجمات الكرتونية

وهذا  ،لعامل االلكرتوين هو السائد يف شىت التطبيقاتفاصبح ا ،االلكرتونية اجلرائم العادية اىل اجلرائم منفانتقلت 
مع هذه التحوالت ظهر  ،واىل جرائم الرقمنة االفرتاضياالمر اصبح يفسد قضايا النظام العام الذي انتقل اىل العامل 

ه رق بينسنناقش الفكرة لتبيان الف لذا،الذي تساؤل الكثري من الباحثني عن مفهومه  النظام العام االلكرتوينمصطلح 
والىت تستعمل معهم  ،ةنة واالداب العامياالمن العام والصحة العامة والسكالنظام العام التقليدي والذي ميثل  وبني

 بانظمة اليقظة وانظمة االستشعار التقليدي ممكنات الذكاء االصطناعي للحفاظ على نظامها العام العامة االدارة
اىل  املطلب لذا سنتطرق يف هذا ، من الفصل الثاين الباب االولبحث الثاينملوالذي سندرسه بشرح مفصل يف ا

   .االلكرتوينمث نبني اهم مقوماته لنصل اىل االمن السبرياين والتهديدات الرقمية واالمن  االلكرتوين العام مفهوم النظام

     .حماية النظام العام االلكتروني  مفهوم :الفرع االول  

ة االلكرتونية جترمي بعض االعمال العدوانية او الضارة الىت تقع يف جمال تقنية املعلومات ال يكفي حلماية نظام احلكوم
مني شبكة املعلومات أبط االداري يهدف اىل تضوامنا يلزم وضع نظام وقائي متكامل لل ،ووضع العقوبات الرادعة هلا

ومات واالعتداء على مبدا اخلصوصية وتزوير واحليلولة دون وقوع اجلرائم االلكرتونية او الذكية كانتهاك سرية املعل
وهذه اجلرائم  ،التوقيعات االلكرتونية واالعتداء على امللكية الفكرية اىل غري ذلك من اجلرائم التقنية للمعلومات احلديثة

رم الذكي من اجلرائم العادية النه يرتكبها وهو امن يف عقر داره او مقر عمله  خيتص ان  ال،تعد اسهل اقرتافا على ا
بط متلبسا او يقاوم ماديا اثناء ارتكاب اجلرمية او الشروع فيها وهذا يستلزم مزيدا من اجلهود واالنظمة املتطورة ضي

ا لذا سنتطرق اىل املقصود حبماية املعامالت االلكرتونية ل كريس تحلماية املصاحل االلكرتونية املشروعة قبل املساس 
  )2( .االلكرتوين  فكرة الدراسة يف النظام العام

                                                        
1  - Op cit, p43. 

ث مقدم ملؤمتر الوقاية من اجلرمية يف عصر العوملة الذي نظمته كلية الشريعة حب،بط االداري كوسيلة وقائية من اجلرمية االلكرتونية ضال ،ماجد راعب احللو  -  2
  .  2001شهر ماي عام .والقانون جبامعة االمارات 
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  :  المقصود بحماية المعامالت االلكترونية الحكومية   -اوال 

ديدا ملكونات النظام العام التقليدي فقط بل متتد ايضا  تتميز املخاطر االلكرتونية باتساع نطاقها حبيث ال تشكل 
نرتنات والذي ظهر نتيجة التطور املاثل امامنا اىل النظام العام االلكرتوين املرتبطة باملعامالت احلكومية و الرمسية عرب اال

بصورة تنتقص حتما تطور سلطة الضبط االداري ويف ظل حداثة هذا النظام وغياب االهتمام التشريعي والفقهي به 
واول ماميكن االشارة اليه هنا هو ارتباط وجود  ،تسليط الضوء عليه بكشف عن ذاتيته وحقيقته افانه مطلوب من

ية جديدة ظهرت بصورة مفاجئة تتمثل يف نظرية امن الكمبيوتر والىت ترسي اخلطوات الال زمة حلماية النظام بنظر 
مع تاكيد بان املقصود بالنظام االخري هو النظام اململوك للدولة  ،النظام املعلومايت من العبث واالخرتاق واالتالف

ا العامة بطريقة ا العامة  القائم على توصيل خدما مربجمة اىل االفراد والتواصل معهم باستمرار بشان  وملؤسسا
م االلكرتونية لذلك فان نظام احلكومة االلكرتونية ومايتبعه من مواقع وصفحات تعد من مكونات النظام  ،معامال

رية العام املعلومايت العام الذي يتوجب خضوعه للحماية انطالقا من  امهيته وعموميته وارتباطه باملصلحة العامة وبنظ
م اليتفقواخلدمات املرفقية االلكرتونية ومن مث  مع من يرى ان السطو على الربيد االكرتوين  راي الكثري من الباحثني ا

    )1( .يعد  من النظام العام اال اذا قصد بذلك الربيد احلكومي او الرمسي

 - 18من قانون  05نص املادة كومية امهها جند ان املشرع اجلزائري اقر قوانني كثرية ختص املعامالت االلكرتونية احلو 
على انه متنع كل معاملة عن طريق االتصاالت االلكرتونية يف العتاد او  :املتعلق بالتجارة االكرتونية الذي جاء فيه 05

ا املساس /التجهيزات احملددة عن طريق التنظيم املعمول به وكذا كل املنتجات و او اخلدمات االخرى الىت من شا
  )    2( .واالمن العموميحل الدفاع الوطين والنظام العام مبصا

املساس بانظمة املعاجلة االلية  عنوان يف 15- 04باالضافة اىل ذلك يف تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 
منه على تشديد العقوبات يف حالة استهداف الدفاع الوطين او  3مكرر  394جاء يف نص املادة ،للمعطيات 

  . )  3(  .او املؤسسات اخلاضعة للقانون العام يف حالة ارتكاب جرائم املاسة بانظمة املعاجلة االليةاهليئات 

                                                        
لد  ،جملة جامعة االزهر غزة سلسلة العلوم االنسانية  ،االطار القانوين سلطة الضبط االداري االلكرتوين يف فلسطني،حممد سليمان بشري  - 1 لعدد ا، 17ا
  . 317ص  ،  336-309صص  2015ب2

املتعلق بالتجارة االلكرتونية الدفع   2018مايو سنة 10املوافق  1439شعبان عام  24مؤرخ يف  05-18القانون رقم  من 05املرجع املادة  - 2
  16/05/2018الصادرة بتاريخ  28االلكرتوين  ج ر العدد

  10/11/209الصادرة بتاريخ  7ج ع  2004نوفمرب  10املؤرخ يف 15-04قانون العقوبات رقم  394املادةاملرجع  - 3
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يتضمن القواعد اخلاصة الذي  04 - 09يف القانون رقم  وهذه القوانني جاءت تعزيزا ملا جاء به يف هذا اجلانب
اث املراقبة حدباست 4تصال ومكافحتها يف املادة لوقاية من اجلرائم املتعلقة بتكولوجيا املعلومات واالعالم واالل

اته  1الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتهاهليئة االلكرتونية وانشاء  ، لذا جند ا 
ا املعامالت احلكومية االلكرتونية ، وحسن القوانني ترسخ فكرة النظام العام االلكرتوين  مافعل املشرع واملقصود 

من قانون  05اجلزائري يف هذا اجلانب بالرتكيز على اجلانب اجلرائم االلكرتونية املاسة بالدفاع الوطين يف نص املادة 
املذكورين اعاله ،وهذا ينب ان محاية النظام العام له مدلولني النظام  04/15مكرر من القانون  394واملادة  18/05

م االلكرتوين اي هناك جرائم ترتكب على النظام العام التقليدي وجرائم ترتكب على النظام العام التقليدي والنظام العا
  .العام االلكرتوين املتمثلة يف املساس باالنظمة االلكرتونية للدولة 

  :االجراءات االدارية المن المعلومات  :ثانيا 

ة ترسخ فكرة محاية النظام العام االلكرتوين االخري  ان هاتهيتضح  ،عند دراسة االجراءات االدارية المن املعلومات
اعلى لةبالدال ا االلكرتونية للمواطنني القيام بعدة  الىت جند ان ةاملعقد اجراءا على احلكومات الىت تتبىن تقدمي خدما

الىت تقوم لشرح بعض املهام الرئيسية  ،ولذا ستطرق  كالرقابة واالشراف على امن املعلومات،مهام جتاه امن املعلومات 
  :وهي  ا لتوفري هاته احلماية 

املصرح هلم بالدخول اىل غرفة احلاسب  الغريلتامني االجهزة البد من تامني املبىن كعدم مساح : توفير امن االجهزة  1
  االيل وخمزن الوسائط التخزين ويفضل استخدام التكنولوجيا احلديثة للدخول على االنظمة مثل البصمة االصبع والعني 

يتوجب على االدارة توزيع صالحيات ومسؤوليات حسب اهليكل التنظيمي مبا يضمن رفع : توفير امن البيانات -2
  )2( .املستوى االمين وتقليص اجلرائم ووضع الية يتم تنفيذها للقيام بالنسخ االحتياطي وتامني وسائط احلفظ

ذات  ن تكون هناك سياسة قوية حلفظ اي اخرتاق يف الوصول اىل املعلومة جيب ا محاية:توفير االمن االداري -3
البنية التحتية لبناء  لذا سارعت الكثري من الدول  تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االداراتمستوى عاىل من 

                                                        
يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة  2009غشت سنة  05املوافق 1430شعبان عام  14مؤرخ يف  14املادة  04-09املرجع القانون  -  1

  .بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها
- 52ص  2عدد  ،02جملد ،جملة املؤشر للدراسات االقتصادية ،دور الذكاء االصطناعي يف مواجهة اجلرائم االلكرتونية،دويل خلضر ناصر بن نفيسة  - 2

  . 182ص  ، 2018، 67
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الغاء شروط املسؤولية  على كما ركزت  وضبطت كل االمور التقنية واالمنية يف هذا اجلانبللحكومة االلكرتونية 
   .نظرا خلطورة هذا اجلانب من االخرتاق النه ميس كيان الدولة السباب خارجيةاالعفاء و 

  :استخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز االمن السيبيراني : الفرع الثاني  

اصبحت االنظمة املبنية على الذكاء االصطناعي منتشرة بشكل متزايد وستكون احد املتطلبات االساسية لنجاح 
املشاركة يف االنشطة االمنية ويف االمن  املؤسسات ينطبق هذا ايضا على ،بلية يف كل دول العاملجهود الرقمنة املستق

تعترب معظم مؤسات االمن استخدام انظمة الذكاء االصطناعي امرا ضروريا لتحديد  ،السيبرياين على وجه اخلصوص
االتهديدات وعوامل التهديد وللقدرة على مقاومة اهلجمات االلكرتونية واد تساهم حلول االمن السيبرياين  حيث ار

ا بشكل اسرع ويف اجراء حتليل اكثر دقة وتفضيال   ،املستمدة اىل الذكاء االصطناعي يف الكشف عن احلوادث وادار
كما ميكن ان يساعد التعلم االيل والتكنولوجيا املعتمدة على البيانات ايضا يف صنع الثغرات االمنية يف تطوير الربامج 

اهلدف هو مساعدة مطوري الربامج على توقع الثغرات االمنية يف التعليمات الربجمية املصدرة اثناء التطوير وبالتايل هنا 
لذا وجب تطوير هيئة االمن القومي كاداة )1(منع الثغرات االمنية الىت ميكن استغالهلا الحقا بواسطة عوامل التهديد

ربات يف تامني انظمة الذكاء االصطناعي  ويف استخدام الذكاء دف بناء خللتوجيه وحل املشكالت والتعاون 
    )2(.االصطناعي لتعزيز االمن السيبرياين وصوال اىل احلفاظ على النظام العام االلكرتوين

  :المقصود بامن المعلومات االمن السيبيراني  : اوال 

فهناك  لهلف املصطلح حسب املدلول العلمي البد ان نفهم انه اليوجد تعريف دقيق ملسالة االمن السيبرياين فيخت 
واملهم وان املراد به هو  ،االمن االلكرتوين اىل خمتلف الصيغ مبصطلح فاالمن الرقمي وهناك مايعرّ  مبصطلح فيعرّ ن م

املعلوماتية والتقنية للجهات الداخلية واخلارجية  من التهديدات الداخلية واخلارجية مع احلفاظ  االعمالاحلفاظ على 
حكم فيها عدة اشخاص وفق يتعلى سرية املعلومات للمحافظة على سالمتها وهذا يتم عن طريق اسرتاتيجيات 

مدلوله به يتضح وان تعريف الدراسة لالمن املعلوماتى اعطى  ،اجراءات تقنية وقانونية وفق االختصاص املعمول
ال النه جمال ليس من اختصاص الدراسة احلال دون التفصيل فيه املصطلحي  ية والىت يهمها التطبيقات يف هذا ا

     للغوص اكثر يف هذا املوضوع والبد ان نعطي بعض املعطيات الىت استعملتها بعض الدول يف هذا اجلانب ومنها

                                                        
لس االقتصادي واالجتماعي  - 1   .66ص ،  ،مرجع سابقتقرير االمم املتحدة احملليني ا
  .66ص مرجع نفسه ، - 2
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حتليالت للبيانات الضخمة  باجراء املعلوماتيىة ملراقبة حركة الشبكة على سبيل املثال الذكاء االصطناعي يستخدم من 
ويف هذا الشان يف  معتمدة  بشفرات غري اىل املواقعدخول التسجيل ب الغري مشروع سلوك املستخدم واكتشاف

 منيادوات ملساعدة املستخد عن طريق اصدر املركز القومي لالمن السيبرياين ارشادات بشان االمن الذكي بريطانيا
وات وتوجيه اولئك الذين يسعون اىل بناء على فهم االعتبارات عند استخدام امان الذكاء االصطناعي اجلاهز لالد

علومات حول كيفية حتديد االحتياجات والتعامل مع كم هائل من املادوات امان داخلية للذكاء االصطناعي يوفر  
ذا كان حل إ املتاحة وحتقيق اقصى استفادة من الذكاء االصطناعي للمساعدة يف حتديد ما املواردالبيانات وعامل 
ج جيد ملشكلة معينة وجمموعة من االحتياجاتالذكاء االصطناع ، الىت تساعد على فك شفرات االخرتاق  )1(ي هو 

الغري شرعي للبيانات املتاحة على الشبكة ،لذا جند ان احلفاظ على امان املعلومات الرقمية هو من اختصاص 
ة حفاظ على السيادة وامنها القومي احلكومات ، للحفاظ على التهديدات االمنية الرقمية سواء الداخلية او اخلارجي

  .،وهذا يعزز احلفاظ على النظام العام االلكرتوين 

  :المرونة السيبيرانية في منظمة شمال افريقيا : ثانيا  

السرتاتيجية للمنطقة يف تعرضها اىل اهلجمات ايدفع التقدم احملرز يف رقمنة اخلدمات احلكومية اىل جانب االمهية 
يبريانية سمن جهة واملرونة الملتصاعادة اوهو االمر الذي زاد من امهية االهتمام باالمن السبرياين  ،اعدةالسيبريانية املتص
يبريانية ودورها يف دعم سوقد دفعت جائحة كورونا اىل امهية اعتماد تطبيقات وسياسات املرونة ال ،من جهة اخرى

هذا  الن  2030التنمية املستدامة لالمم املتحدة  ماجاء يف موضوع تطبيقذلك قررت البلدان لاالقتصاد الرقمي و 
فالشراكة مع دول  ،غاية االمهية من اجل التعاون مع البلدان الىت تفتقر اىل جانب موارد االمن السبرياينيف  املوضوع 

سط خاصة يف دراسة الشرق االو وظهر   االحتاد االورويب ومنطقة الشرق االوسط يفيد منطقة الدول العربية بكثري 
اشارت دراسة املرونة السبريانية يف منطقة مشال حيث  2020يبرياين لسنة سومشال افريقيا للمؤشر الوطين لالمن ال

منا كمصطلح مفهوم االمن السبرياين لدى الدول العربية باملائة  50 ان ليبيا حققت نسبة على  اكدت ، افريقيا الىت 
 20تقدم يف ادارة االزمة السبريانية وحققت البحرين واجلزائر واليمن نسبة يف االستجابة حلوادث السيبريانية ومل حتقق 

يف جمال االستجابة للكوارث السيبريانية او ادارة  تقدما كال الدولتنيباملائة يف جمال حتليل املخاطر السبريانية ومل حترز 
اما باملائة  58وجاءت السعودية اوال بنسبةتاسع الاجلزائر املركز واحتلت  ،االزمة السيبريانية وحتليل املخاطر السبريانية

باملائة ، لذا مع هذه النسب الضئيلة البد من اجتاه هاته الدول اىل استعمال االنضمة الرقمية  14اجلزائر بنسبة 
                                                        

1 - Jamie Berryhill Andothers, hello world artificial intelligence ondits usein the public,Oecd, 
working papers on public governance no 36, 2019, p81. 
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ا الىت ميكن اخرتاقها بسهولة وهذا ميس نظامها العا ا الوطنية لالمن السبرياين حفاظا على معلوما م لتحسني مؤشرا
   )1( .االلكرتوين ،مع توخي احلذر عند استعمال هاته التطبيقات وضبطها تقنيا وقانونيا

  : مخاطر تطبيقات الذكاء االصطناعي على امن الدول : الفرع الثالث 

اىل توضيح نطاق من االستخدامات املعقولة الىت ميكن ان يوضع فيها الذكاء  تطبيقات االنضمة الرقميةدف 
على النظام العام  بط االلكرتوين يف جانب احلفاظضغراض ضارة يف ثالث جماالت مهمة بالنسبة للاالصطناعي ال

بط مفاهيم املراد دراستها من الناحية الفقهية القانونية وهاته ضوالبد من شرح هاته الفكرة ضمن ،لذا االلكرتوين 
االت هي االمن الرقمي واالمن املادي واالمن السياسي يح اجلانب املهم يف احلفاظ ضر هاته االنظمة لتو مت اختيا ،ا

مانراه  عليها نتيجة منصعب السيطرة  ،مماوازدادت يف االونة االخرية اىل حد غري معقول ،على النظام العام االلكرتوين
دخول بعض الدول يف عالقات  هبط الصورة والصوت انتجت عنضحىت خطابات رؤساء دول مع  يف احملتوىمن تغيري 

ديد امن الدول باحملاولة على السيطرة يف اجلوانب الثالث دبلوم   .اسية مسدودة بينها واالكثر من ذلك 

  : الحفاظ على االمن الرقمي  -اوال 

يتم ذلك بامتتة هجمات اهلندسة االجتماعية واكتشاف الثغرات االمنية وصوال اىل ظاهرة القرصنة لتتنتج جرائم 
  باعالذا سنشرح ذلك ت الكرتونية عنها

  :اتمة هجمات الهندسة االجتماعية - 1 

مواقع  يف استخدام املعلومات النشاء برامج ضارة خمصصة تلقائيابالضحايا عرب االنرتنات ويتم ذلك الستهداف 
رسائل الربيد االلكرتوين والروابط الىت من احملتمل ان ينقروا عليها او املرسلة من العناوين الىت تنتحل صفة  و الويب

اتصاهلم احلقيقية باستخدام ملف اسلوب الكتابة الذي حياكي تلك االتصاالت مع تطور الذكاء االصطناعي جهات 
اية املطاف تنكر بصري لشخص  سان من خالل اشرتاك االشخاص فيهاقد يشري برامج الدردشة املقننة االن ورمبا 

  )2(.اخر يف حمادثة فيديو

                                                        
 ،مصر ،القاهرة ،املركز العريب لالحباث الفضاء االلكرتوين ،الرقمنة واملرونة السبريانية حالة املنطقة العربية مصر تونس واملغرب،عادل عبد الصادق - 1
  7، ص22، ص 1،2021ط

2  - Miles Brundage, the malicious use of artificial intelligence: forecasting, prevention, and 
mitigation future of humanity institute university of oxford centre for the study of existential risk 
university of cambridge center for a new american security electronic frontier foundation openai, 
february 2018, p24. 
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  .اتمة اكتشاف الثغرات االمنية  - 2 

استخدام نقاط الضعف يف التعليمات الربجمية لتسريع اكتشاف ملفات  عن طريقاالمناط التارخيية م ذلك بدراسة ويت
ومن مث السيطرة على البيانات وهذا امر خطري للغاية على االمن الرقمي للدول نقاط ضعف وانشاء كود الستغالهلا 

  .لكرتوين ،وبالسيطرة عليه سيؤدي حتما اىل زعزعة النظام العام اال

  : اتمة اكثر تطورا للقرصنة -3

االختيار وحتديد االوليات والتهرب  هدفيستخدم الذكاء االصطناعي بشكل مستقل او بالتنسيق مع البشر لتحسني 
رمني وهذا باالستجابة  من الكشف واالبداع هدف لتغريات يف سلوك ،نتيجة امتالك تكنولوجيا متطورة لدى ا

قادرا على استغالل الثغرات االمنية يف االنظمة لفرتة طويلة ولكن قد تظهر ادوات ،حيث يصبح الربجميات املستقلة 
حماربته بالوسائل االكثر تطورا بالذكاء االصطناعي بشكل افضل بكثري اداء مقارنة مبا كان ممكنا  حملاربة القرصنة 

بشر يف اخلدمة بطريقة متطورة حملاربة هاته الظاهرة التقليدية  لتطوير خدمة االنسان يف التسيري عن طريق تقليد سلوك ال
  )1(حفاظا على التهديدات االمنية وضبط التسيري االمىن هلا 

  اتمة مهام الخدمة في الجرائم االلكترونية الجنائية  - 4  

ة الدفع او يستخدم جمرمو االنرتنات تقنيات الذكاء االصطناعي المتة املهام املختلفة بشكل مسار هلجومهم مثل معاجل
،وهذه الظاهرة تطورت كثرية يف االونة االخرية ،وهلذا سارعت العديد من الدول لعقد احلوار مع ضحايا برامج الفدية

معاجلتها ،وعلى هذا االساس طورت الكثري من الرامج باالعتماد على انظمة الذكاء االصطناعي مؤمترات من اجل 
   )2( .حملاربتها ، وصدها قبل حدوثها

  :االمن االلكتروني  -نياثا 

ا  حيث اصبح االعتداء على االمن االلكرتوين من  ،احلماية اجلنائية املوضوعية واالجرائية لالمن االلكرتوينويقصد 
ا واقتصادها وتراثها احلضاري والنظام العام فيها والسلم  اخطر الظواهر املستحدثة تاثريا على امن الدولة وعقيد

  )3(،لذا سارعت الكثري من الدول للبحث عن مصادر محايتها عالقات الدولية واالقليميةاالجتماعي وكذلك ال

                                                        
1  - Op cit, p25. 
2  - Op cit, p 62. 

  7ص - 1،2015ط ،املنصورة برج اية،دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،احلماية اجلنائية لالمن االلكرتوين ،حازم حسن اجلميل  - 3
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اي وسائل  تامني ومحاية الشبكة املعلوماتية وشبكة االتصاالت ونظم املعلومات وعمليات مجع املعلومات باستخدامل
المن االلكرتوين يف التشريعات ومن مصادر محاية ا.حلمايتها اخرها برامج ممكنات الذكاء االصطناعي الكرتونية 

بشان انشاء اهليئة الوطنية  2019لسنة  3احتادي رقم الوطنية ، التشريع االمارايت عن طريق اصدارمرسوم بقانون 
من هذا املرسوم على الغاء كل حكم خمالف او يتعارض  23مبوجب املادة  االمارايتلالمن االلكرتوين وقد نص املشرع 

  يف شان مكافحة جرائم تفنية املعلومات  2019لسنة  5املرسوم بقانون احتادي رقم  وكذلك  مكام هذا املرسو مع اح

  )1(يف شان املعامالت والتجارة االلكرتونية 2006لسنة  51القانون االحتادي رقم و 

  :   للوسائل الرقمية  المادي  االمن -ثالثا

ا احلكوماتويقصد به استعمال الرقمنة للسيطرة على االعمال املادية ا ولقد مت دراسة هاته احلالة النتشار  لىت تقوم 
مقصودة مثل استخدام  الستخدامها بطرق ضارة و  توجيه االرهاب النظمة الذكاء االصطناعي التجارية اعادة ظاهرة

د من غري امنة ، لذا سارعت العديحوادث  يف تتسببللالطائرات بدون طيار او املركبات املستقلة لنقل املتفجرات 
الدول الجياد حلول يف هذا اجلانب عن طريق تطوير عدة برامج حلمايتها من االخرتاق فهاته الوسائل املادية الرقمية 

  .تطورت بشكل كبري يف االونة االخرية وجب على صانعي هذه الوسائل ،تطوير برامج مضادة حلمايتها 

  :االمن السياسي :رابعا  

توسيع سلطات املراقبة الدول  االنشطة املعادية هلا، حبيث يتم ملتابعةت املراقبة االلية استخدام الدولة ملنصاب ويتم ذلك
الصورة والصوت والسماح بالتجميع واملعاجلة واستغالل املعلومات االستخبارية على نطاقات  ةعاجلمبمن خالل االمتة 

مصحوبة مبقاطع فيديو تكون  رية مزيفة تقارير اخبا معاجلة ذلك الغراض ال تعد وال حتصى مبا يف الىت تتم ضخمة
م يصنعون تعليقات  وتراها واقعية للغاية تكون قاطع امل هذه وصوت واقعي مصنوعة من قادة الدولة الذين يبدون ا

مت تطبيق نظام  ثوهذا ماحدث يف حرب اوكرانيا والروس مؤخرا حي ،حتريضية مل يسبق هلم االدالء يها يف الواقع
م اوكرانيني بادالء بتصرحيات مل يتم تداوهلا اصال على اكتشاف اجلنود الروس املتخفني اووكراين يعتمد  على اساس ا

ومت اكتشاف ذلك بتحليل الصوت والصورة واكتشاف االخطاء اللغوية الىت . الستعطاف الشعب االوكراين 
  .اليستعملها االوكرانيني 
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الية وذات  الغراض سياسية انتخابية  تكون تضليليةالحمالت كما يتم استعمال كذلك انظمة الذكاء االصطناعي لل
من اجل التاثري على الىت الحتسن استعمال الرقمنة يتم استهداف االفراد يف مناطق  ، حبيثطابع شخصي مفرد
حتليل الذكاء االصطناعي ، لذا مت تطوير برامج يف هذا الشان لدراسة محالت التاثري عن طريق سلوكهم االنتخايب 

يتم  يتم االستفادة من الشبكات لتحديد املؤثرين الرئيسيني الذين ميكنهم ذلك مث حبيث لشبكات االجتماعيةل
يف توافر انظمة معاجلة املعلومات املضللة الىت تتالعب  ،باالضافة اىلو استهدافها التعامل مع العروض اخلبيثة 

تستخدم خوارزميات التنظيم لدفع املستخدمني حنو  بطريقة خاطئة الىتاملعلومات يف حمتوى املنصات االعالمية 
   )1( .بطرق التالعب بسلوك املستخدم احلقيقى هلا ويتم ذلكعن احملتوى  بعيد معني استعمال 

القوانني واملعايري ومن منطلق خماوف الدول من تطبيقات الذكاء االصطناعي على امنها مبدلوالته املختلفة اختلفت 
 وقانون  االحتيال احلاسويبوقانون قانون االلفية الرقمية لتحديد املصطلحات فظهر رياين بالنسبة للباحثني باالمن السب

 النفاذ القانون، هذا االختالف راجع لعدميف الفضاء االلكرتوين  االجراءات واختلفت معهحظر اساءة االستخدام 
  .احملتملة  بيقهانية تطوامك جيب مناقشته ،  لذابشكل صريح  للذكاء االصطناعي  قانون تناول

على الرغم من ان هناك نشاط مهم يقوم به باحثي االمن السبرياين هو الكشف عن الثغرات االمنية يف التعليمات 
ذا الشانالربجمية مما يسمح   محاية انظمتهم املتنوعة، اال ان هذا غري كايف ،لذا توجد زيادة امان ل للعديد من املهتمني 

للعثور على االخطاء االمنية للمختصني  يز هذه العمليات وتسهيلها مبا يف ذلك دفع مكافئاتتوجد عدة طرق لتحف
الكتشاف الثغرات االمنية بواسطة جتربة العديد من التبادل املمكنة ملدخالت الربنامج والىت غالبا ما  باالضافة

ع مااذا كانت التعليمات الربجمية املصدر قد توقللتستخدم داخليا من قبل الشركات الكتشافها الىت تعتمد التعلم االيل 
  .امنيةحتتوي على ثغرة 

  : النظام العام االلكتروني  انواع المخاطر التى تهدد:خامسا 

دد النظام العام االلكرتوين سنذكر منها على سبيل املثال ال احلصر مايلي    :هناك عدة انواع للمخاطر الىت 

  .ني السلوك العدواني والتنمر االكترو -1

وشبكة االنرتنات بصورة عامة اال ان هناك  االلكرتوينوسائل التواصل االجتماعي توفرهاعلى الرغم من االجيابيات الىت 
عدد من املظاهر السليية الىت تتجلى بالسماح باالخالل باالداب واالخالق وقيام بعض االفراد مبمارسات عدد من 

                                                        
1  - Miles Brundage, Op cit, p29 
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 االلكرتوين وكذلك ممارسة التنمر االلكرتوين ومن مث يشيع العنف غري السوية منها السلوك العدواينالسلوكيات 
ال والدفع حنو سرقة و  م االلكرتونية  قرصنةااللكرتوين يف هذا ا امللكيات الفكرية واملعلومات لالخرين وانتحال هويا

تعد علم مفتوح بدون عن طريق اهلكر وغريها من الوسائل غري املشروعة فوسائل التواصل االجتماعي االلكرتونية 
حماسبة او مسؤولية واالحباث واالرقام حول هذه النقطة السلبية اكثر من ان حتصى فقد اضحت متثل ظاهرة مشهودة 

االكرتوين  االلكرتوين مثل العدوان  العدوان والتنمر قضايا  يف الواقع وهناك عدد كبري مسجل يف احملاكم املختصة من
اجلنسي واالعتداء والتجنيد يف شبكات اجرامية وارهابية وكذلك للتعرض لالبتزاز  لالاالستقو املوجود ضد االطفال 

،وهذا شئ خطري الن هاتنه اجلرائم كانت موجودة يف الواقع مث  1املهارات احلياتيةو االلكرتوين بسبب قلة خربة الطفل 
قانونيا وتقنيا ،فالتطور وعدم دراستها بدقة انتقلت اىل العامل االلكرتوين مما صعب القضاء عليها نتيجة تطورها الرهيب 

التكنولوجي احلاصل ال ميكن تصور ان تطبيقاته اجيابية فقط بل العكس من ذلك فاجلرائم االلكرتونية احلاصلة اليوم 
ا سواء زمانيام   .ومكانيا ،وعلى الدول اجياد حلول هلا يف اقرب وقت  عقدة جدا لفك شفرا

  .االرهاب االلكتروني -2

يعىن العدوان او التخويف او التهديد املادي او املعنوي الصادر من الدول او اجلماعات او  االلكرتوين االرهاب ان
م انفسهم او عرضهم او بعلى االفراد  ،االفراد م بغري حق باستعمال املوارد املعلوماتية والوسائل عائال وممتلكا

   .االلكرتونية بتبىن العدوان وااليذاء

الرهاب الالكرتوين يعتمد على استعمال االمكانيات العلمية والتقنية واستغالل وسائل االتصاالت كما ان ا
ديدهم بانزال اخل رالضر  االخرين واحلاق ترويعوالشبكات املعلوماتية من اجل ختويف و  ،وقد  )2(طر عليهم م او 

مها االلكرتوين اىل املساس بامن الدول ،ويتم تطور هذا االسلوب يف الوقت الراهن اىل مجاعات خمتصة تعدت يف اجرا
ذلك باستغالل الربامج االلكرتونية املتطورة لتكوين مجاعات اجرامية خمتصة هدفها االساس مجع املال عن طريق حماولة 
تفكيك االنظمة االلكرتونية للحكومات وفك اسرارها من االبتزاز ، لذا فان هاته االخطار ليست باالمر البسيط 

ا انظمتها االلكرتونية  ،جيب على املختصني اجياد حلول رقمية توازي هاته اجلرائم باستعمال انظمة ذكية حتمي 
  .ونظامها العام 

  
                                                        

  .74ص، 1،2021ط ،بغداد العراق ،مكتب نور للطباعة والنشر ،علم النفس االلكرتوين ،حيدر كرمي اجلزائري  -  1
  . 91صمرجع نفسه ، - 2
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  : الجزائر  في ةالرقمي اتالتهديد-3

  :ومنها من بني اهم التهديدات الرقمية الىت تعرضت هلا اجلزائر يف االونة االخرية  بعض املرافق 

للقرصنة اثر عملية استهداف مست اجهزة احلواسيب باستخدام برجمية  الذي تعرض  ايت لوزارة الرتبيةاملعلوم النظام 
اذ متت سرقة وتسريب بعض حسابات مستخدمي النظام املعلومايت للقطاع باملقابل سارعت الوزارة اىل اختاذ  ،خبيثة

نظرا المهية رور وتثبيت مضاد الفريوسات تعليمات بتغيري كلمات املباصدار اجراءات مستعجلة لتطويق القرصنة 
النظام املعلومايت لالرضية الرقمية لوزارة الرتبية الذي يعد مبثابة منصة الكرتونية حتتوي على بيانات ومعلومات دقيقة 

 سارعت الوزارة اىللذا عن افراد اجلماعة الرتبوية من اساتذة ومديري الرتبية وتالميذ واولياؤهم عرب فضاءات خاصة 
تطويق القرصنة من خالل تعليمات وجهتها ملديريها الوالئيني بتغيري كلمات املرور اخلاصة بالولوج اىل النظام املعلومايت 
مع استخدام كلمات مرور معقدة مع التحيني الدوري هلا اىل جانب تثبيت مضاد الفريوسات مرخص وحمدث على 

م االجهزة املستعملة واجراء فحص لالنظمة وامللفات و  الربامج املثبتة عليها مع حتسيس االساتذة بضرورة محاية حسابا
مديرو الرتبية للواليات اىل توجيه مراسالت  ،بناء على تعليمة ة من خالل تغيري كلمات املرورضمن فضاء االساتذ

 2022افريل  3يف ملفتشي االدارة للتعليم االبتدائي  ومديري املؤسسات الرتبوية لالطوار التعليمية الثالثة مؤرخة 
تلزمهم بالتطبيق الصارم للتعليمات املتعلقة باالسراع يف تغيري كلمات املرور اخلاصة يالولوج اىل النظام الرقمي 

  )1(وحتيينها

وزارة حيث اكدت  2022،بتاريخ مارس موقع وزارة العدل على تويرت لقرصنة من طرف مغربيني كما تعرض كذلك 
نشورات الىت تنسب للجزائر وتسيئ اىل مواقفها الدولية ال عالقة هلا باملوقع الرمسي للوزارة العدل يف بيان هلا ان كل امل

ا سرتفع دعوى قضائية ضد اهلجوم السبرياين ال                                                                   )2( رذي يستهدف مؤسسة رمسية يف اجلزائكما اكدت الوزارة على ا

القرصنة الىت تعرضت هلا وزارة الرتبية تستهدف النظام املعلوماتى اما القرصنة الىت تعرض هلا موقع هنا ان واملالحظ 
وزارة العدل تستهدف نشر معلومات مغلوطة عن الوزارة ، وهذا يؤكد تنوع اجلرمية يف نظام التهديدات الرقمية لذا 

   .ماية الذاتية هلا بل جيب استعمال انظمة ذكية قادرة على صد هاته االخرتاقاتاليكفي حماربة هاته الظاهرة احل

  

                                                        
1 - echorokonline.com  00:00ساعة 05/04/2022تاريخ االطالع  04/04/2022بقلم نشيدة قوادري نشر يف.  
2 - Ennaharonline .com  23:30ساعة  2022-03- 11تاريخ االطالع  2022-03-11بقلم عبد الوهاب بوبقرة نشر يف   
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  : االعفاءات من المسؤولية القانونية للحفاظ على النظام العام االلكتروني : الفرع الرابع 

قيام مشاكل حتدث ويرتتب عنها عدم ال تبطها االداري عدضقد جتابه االنظمة املستعملة للذكاء االصطناعي يف 
بالقدرة على احلفاظ على االنظمة االلكرتونية للدولة نتيجة اهلجمات السبريانية لذا اختلف الفقه القانوين حولة مسالة 
املسائل اخلارج عن السيطرة االلكرتونية هلذه اهلجمات واعطت عدت معايري لالعفاء من مسؤولية االدارة للحفاظ 

  :على نظامها العام االلكرتوين ومنها

  :   االمن السيبيراني بمثابة القوة القاهرة -الاو  

من املعايري املتعارف عليها لالعفاءات من املسؤولية يف االستعمال التقلدي للحفاظ على  القاهرة القوة  يعترب معيار
 االستعمالمظهر من مظاهر  ان تشكل تساؤل عما اذا كانت تقنية الذكاء االصطناعي ميكنها النظام العام ،لكن ن

معايري  نتيجة التهديدات االمنية الرقمية وهل هذا االستعمال يعترب من  للحفاظ على النظام العامخصوصية  االكثر
ا استقاللية العامل  علىميكن ان يكون هلجمات الكمبيوتر الضارة تاثري حبيث  القوة القاهرة  الطريقة الىت تتجلى 

السؤال الذي يطرح نفسه هل تادي هذه  ،وجودة حتت التصرفحمتوى املعلومات امل تعديلاالصطناعي او طريقة 
ا تشكل قوة قاهرة  السعمال انظمة متطورة لردعها قد تكون يف االساس خطرية االستعمال اهلجمات اىل اعتبارها ا

  .هي كذلك 

  :معيار الالمقاومة -ثانيا 

املعيار يشكل هذا  بطرق متطورة ، تقليدية بطرق صد اهلجمات الىت الميكن مقاومتها ان معيار الالمقاومة يقصد به 
لديهم وظيفة وقائية حبيث توجد  حملاربة هذا النوع من اهلجمات  ةوتر خمتلفيتوجد ادوات كمب حيثاقل صعوبة 

االول يهدف اىل منع التلوث او التسلسل اذا فشل ذلك فيهدف الثاين اىل القضاء على  ووظيفة احماربة اي اخرتاق ،
تياطات الىت ميكن اختاذها باستخدام ادوات التكنولوجيا املعلومات هذه حدوث الضرر اذا كانت االالتهديد قبل ح

 ميكن اختاذ تدابريكافيةالتايل بفقط و  انه اليقاوم  ان هذا خيرق القانون بلغري موجودة او غري كافية الميكن اعتبار 
ة االصد اهلجمات ل ا    )1( .خطار الرقمية االمنية ، عن طريق استعمال وسائل تثنية ذكية 

  

                                                        
1  - Jonathon Pouget, impli quant une intelligence artificielle, la reparation du dommage, 
Universiti initiative dexcellerce marseille, faculte de droit et de ssiences politiguer, 2019, p52 . 
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  :معيار عدم القدرة على التنبؤ - ثالثا  

ميكن ان جيعل االمر اكثر صعوبة  والتهديد االمين الرقمي  الدليل على عدم القدرة على التنبؤ بالفريوس او االخرتاق 
ار عدم القدرة على التنبؤ به حدوثه نادرا وبالتايل هل ميكن اعتب يعد الفريوس او االخرتاق بعيد عن ان يكون، حيث 

وهذا ماجاء يف  ،، حلماية النظام العام االلكرتوين بتطبيقات جد متطورة مثل الذكاء االصطناعي سببا كافيا ام ال
جمال الكمبوتر ان خطر التلوث بالفريوس كان خطرا معروفا يف  حيث اقرت 1997سنة  حمكمة النقض الفرنسية 

بالرغم من انه  ،شف عن الفريوسات وازالتها واسرتاتيجيات الدفاع فعالة ضد خماطر الغزوبرامج الك باالضافة اىل تطور
   .لوجود اخلروقات االمنية لبيانات املعلومات انه يرسي قواعد على املدى املستقبلي اال قرار قدمي

 نظرا الن انظمة ذكاء نقدا كبري وعملية حماولة اخلروج من املسؤولية واالعفاءات الغري مربرة االفكارتلقت هاته 
لكن حبدود معقولة ، نعم كومات استعماهلا للحفاظ على امنها السبرياين احلمتطورة جدا كان والبد على  االصطناعي

حديثة ومتطورة نتيجة اعتمادها على تقنية املعلومات هناك حتوالت للمجتمعات التقليدية اىل جمتمعات رقمية 
تمع يف معظم معامالته وخدماته على بوابة  حبيث،التعليم واالتصاالت يف املنزل يف العمل و  يعتمد افراد هذا ا

م الكرتونيا فهم يقومون بعدت تعامالت  لذا اكد املختصون على ان اهم معيار ميكن اخلدمات الجناز معمال
  :املعيار االمين  هو االعتماد عليه لتربيرات هذا االستعمال 

تمع الرقمي على م فاملادة اخلام االساسية هي املعلومات الىت يتم  حيث يعتمد ا تقنية املعلومات يف تسيري حيا
تمع من  تزويدها ا للخطر اذ الخيلو ا ونقلها ونشرها الكرتونيا عرب الشبكات بصورة مستمرة مما يعرض خصوصيا

وقد ادى ذلك اىل  ،ادراية هامةحيث تصبح املعلومة قيمة امنية وسياسية و  ،اشخاص ميارسون اعماال خمتلفة للقانون
يف هذا دور االدارة العامة محاية املعلومات من االطالع  ،حماولة احلصول عليها بالطرق املشروعة وغري املشروعة

تمع  ، وهياحلجب او احملو او التعديل او التعطيل او السرقة او االخرتاق اووالتزوير  من اهم الركائز حلماية افراد ا
مان الوقاية واحلماية واالمان وخاصة يف ظل ثورة املعلومات وظهور االرهاب االلكرتوين وانتشار جرائم ومؤسساته وض

  . )1( .املعلومات وقد ادى اىل ظهور مفاهيم جديدة امهها احلماية ضد التجسس االلكرتوين

ظام العام االلكرتوين نتيجة احلفاظ على الن الذكاء االصطناعي استعمال لقد ثبت انه يف حالة وجود ضرر يشمل
 نتيجة يةغري كاف اعلى ا حبججقواعد قانون املسؤولية املدنية  يغريقد  وحماولة اجياد اعفاءات من املسؤولية اجتاه ذلك 

                                                        
  .24ص ،بدون سنة نشر ،السعودية ،جامعة الطائف،افاق املواطنة الرقمية ،مصطفى عبد املوىل دوفل واخرون  - 1
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ال الرقمي  فاعلني جدد ظهور لذا قد تكون مرحلة التطور  ص اجلدداالعرتاف القانوين باالشخا والبحث عن يف ا
  .ميكن دراسته يف اطار القانون الصطناعي يف االصل تطور ضروري للقانون كماالتكنولوجي للذكاء ا

  .تطبيقات الذكاء االصطناعي لحماية النظام العام : المبحث الثاني 

حفاظ على لسنناقش يف هذا املبحث انظمة اليقظة االلكرتونية وانظمة االستشعار الىت تستعملها االدارة العامة ل
  .ته املختلفة الصحة العامة واالمن العام والسكينة ومجاية املدن واالداب العامة النظام العام مبدلوال

  :تطبيقات الذكاء االصطناعي  للحفاظ على االمن العام : المطلب االول  

سنتطرق لتعريف سنتطرق يف هذا املطلب لالنظمة الذكية الىت تستعملها االدارة العامة للحفاظ على االمن العام 
القانونية للتطبيق واهم املشاكل الذي تعرتضه اجلوانب ي مث الشرطة التنبؤية وصوال اىل االمن العام الذك احلفاظ على

وتعرض جوانبه اىل احلريات  معه،اجيابيات وسلبيات هذ املوضوع نظرا الختالف النظرة الفقهية يف التعامل  شرحمع 
القانوين كل هذا سنناقشه تباعا مع نظرة  اجلانبب على وحقوق االنسان بالدرجة االوىل فكان اجلانب االخالقي غال

  .الدراسة للموضوع  

  :  الحفاظ على االمن العام التطبيقات في مجال:الفرع االول  

مفاد هذا املوضوع ان انتقال االفراد من العامل التقليدي اىل العامل االلكرتوين يف تسيري احلياة نتج عنه امن عام 
تمع الكرتوين وبتطور وسائ ل التكنولوجيا و التطبيقات املختلفة النظمة الذكاء االصطناعي ظهر معها  مايسمى ا

تمع العادي طاملا اننا جنمع على ضرورة سيادة ضاالفرتاضي  الذي يتطلب وجود سلطات ال بط للحفاظ عليه  كما ا
  .الفه القانون اجتاه االنشطة الفردية يف كل منهما وهو مااليستطيع احد القول خب

بط االداري بصورة تؤدي ضوبذلك ميكن القول ان انتقال نشاط االفراد للواقع االلكرتوين يتبعه حتما انتقال سلطة ال
ا طابعا جديد مل يكن قائما من قبل وميكن تدعيم هذه الفكرة على مايشري اليه الفقه  اىل اتساع نطاقها واكتسا

صنة من املخاطر بل تشكل ارضا خصبة هلا وهو مايفرض استحداث ومغلب الدراسات من ان التكنولوجيا ليست حم
سلطة ظبطية جديدة لالدارة تكون مبوجبها مسؤولة مكلفة بالقيام باالجراءات الوقائية الىت حتول دون االخالل 

  )1(.بالنظام العام من خالل تغيري حرية االفراد ونشاطهم داخل هذا الواقع

                                                        
  . 314ص ، مرجع سابق،د سليمان بشري حمم - 1



  تطبیقات الذكاء االصطناعي في مجال الحفاظ على النظام العامالفصل الثاني                               
 

-122 - 
 

  :اطر االلكترونية والعادية  حماية االمن العام من المخ-اوال

  لذاجند ان  ،ان خمتلف التطبيقات الىت يستعملها االفراد يف التعامالت اليومية تنتج عنه ثغرات كبرية من الناحية االمنية 

انشطة و كل خطر مصدره االنسان ناتج عن التطبيقات املختلفة كتطبيق فيسبوك تويرت او مواقع انشطة تقليدية 
ديد لسالمتها يتب ،الكرتونية  عها محاية االنشطة االلكرتونية ذات الطابع العام من كافة االفعال الىت تشكل 

الذي يعد احد اكثر تطبيقات انفاذ القانون اثارة لالهتمام يف الذكاء   )1(واستمرارها باالضافة اىل التحليل السلوكي
ون اقل تدخال بكثري مما ميكن ان يكون عليه االصطناعي  وامهه مايسمى بتطبيق مسح الوجوه جند ان االدارة تك

التعرف على الوجه فهو يهدف اىل توقع السلوك فيما يتعلق بالتعبريات اجلسدية وحىت تعابري الوجه انه اقل تدخال 
الن حتليل تعبريات الوجه ال يتطلب مقارنة مع قواعد البيانات ،ومفاده دراسة السلوك ال التعرف على االنسان 

 اختاذ وقاية البيانات التحليل بختضع للحماية وبالتايل االستعمال جيب ان يقيد هذا  الىت اللى االنرتنات عاملوجودة 
امن املعلومات السبرياين واحلفاظ على التهديدات الرقمية للوصول للثقة الرقمية  وتوفري االمن القانوين لقواعد 

  .ال وال يتم ذلك اىل بتظافراجلهود يف هذا ا ،للمواطنني 

تعد مسالة توزيع املهارات اكثر امهية حيث يتعني على اجلهات الفاعلة اخلاصة العمل على هذه البيانات الشخصية 
جيب ان جتد  تقوم بالتنفيذ وحىت البيانات احلساسة باالشارة اىل اكتشاف الوجه والتحليل السلوكي فان الشركات الىت

بالبيانات احليوية على اساس يومي ويتم تعريفها واعطاءها  العبحيث جندها بعض االحيان تت حلوال للمجتمعات
ا خصائص فيزيائية او بيولوجية جتعل من املمكن التعرف على الشخص اذا كان الوجه يف صفاته  حكمة القانون با

 ةهويال يرتك اي شك يف هذا املؤهل فكيف ميكننا ضمان ان تكون تغريات الوجه معيارا شخصيا وحمددا لتحديد 
ان اخفاء هوية املشغل اخلاص واعطاءه البيانات النشاء خوارزمية  ،الفرد االمر نفسه ينطبق على السلوك ولغة اجلسد

  )2( .حفاظا على امن املعلومات ابطها وتقييدهضهو من قبيل التفويضات الىت جيب 

لوقف استخدام  مؤخرايت دعي مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان ميشيل بتسيلويف هذا السياق 
انظمة مسح الوجوه الىت تتبع  ومنهاتكنولوجيا الذكاء االصطناعي الىت قد متثل خطورة كبرية على حقوق االنسان 

                                                        
  .314رجع نفسه ص م - 1

2  - Aurélien Beaugrand, intelligence artificielle et opérations de maintien de l’ordre : enjeux et 
perspectives d’une rupture technologique- mémoire préparé sous la direction du général d’armée 
(2s) marc watin augouard présenté et soutenu à distance pour l’obtention du master 2 sécurité et 
défense droit public finalité professionnelle, université panthéon assas,  parisII, droit, économie, 
sciences sociales, année universitaire 2019-2020, p71  
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الناس يف االماكن العامة وقال يف بيان انه ينبغي على الدول ان حتظر التعامل مع تطبيقات الذكاء االصطناعي الىت ال 
للحقوق االنسان وتشمل التطبيقات الىت جيب حظرها انظمة احلكومات للتقيم االجتماعي تتفق مع القانون الدويل 

موعات كالعرف والدين وتصنفهمالىت حتكم على الناس    )1(.طبقا 

  اختصاصها اىل الفضاء الرقمي  امتدبط االداري ضحتكم مهام اجهزة الالىت التشريعات  الكثري منومع ذلك جند 
ريعات واللوائح الىت حتكم مهام اجهزة الضبط االداري الىت ميتد اختصاصها اىل الفضاء الرقمي يف بالرجوع اىل التشو "

استعمال  صفة صرحية او بصفة ضمنية من خاللاجلزائر جند ان املشرع قد نص على وظيفة اليقظة االلكرتونية سواء ب
نظيم االدارة املركزية لوزارة االتصال املتضمن ت 217- 11مصطلحات اخرى على حنو ماجاء يف املرسوم التنفيذي 

رعية للرصد والتقييم والتحليل يف وزارة االتصال مبهمة الرصد االعالمي فمنه املديرية ال 03الذي كلف مبوجب املادة 
  .،من اجل محاية اي خماطر الكرتونية قد حتدث يف هذا اجلانب  )2("للصحافة االلكرتونية والشبكات االجتماعية 

  :  -نظومة كاميرات المراقبةم- رقابة االلكترونية ال -ثانيا

ا على توفري احلماية  ميكنيعتمد دور كامريات املراقبة يف املدن على استشعار السكان باملزيد من االمان حبيث  قدر
شبكية وتلعب كامريات املراقبة ال ،للمنشئات والبىن التحتية احلساسة من التهديدات الطبيعية والبشرية على حد سواء

بالفيديو دور احلساسات الذكية الىت توفر بيانات معلومات حيوية لتمكني املدن الذكية بدءا من حتسني سلسلة احلركة 
تؤدي اىل تقليل التجاوزات الشرطية  كما.املرورية ووصوال اىل تعزيز ادارة مرافق املياه والكهرباء وغريها بسبب احلاجة 

للمواطنني وذلك ملعرفته بوجود رقيب بشري ويف نفس الوقت احرتام املواطن لفرد مما سيقلل من سوء معاملة الشرطة 
متثل ضرورة قصوى لردع التجاوزات سواء للمواطنني او من الشرطة ويف نفس ،حبيث اصبحت الشرطة لنفس السبب 

استخدامها  يئيسالوقت جيب ان تسن قوانني رادعة يف حالة سوء استخدامها مع وجود عقبات قانونية شديدة ملن 
منظومة الرقابة االمنية يف رصد العديد من ،وستفيد ايضا يف تقدمي سجالت بصرية للشرطة كدليل ادانة  وتستعمل

                                                        
1 - www.alhura.comميشال باشليه تزامنا  -اممي تقرير ، 17:45 ،س2021مسبتمرب  17يخ التصفح تار  ، 2021سبتمرب 15 ،سوثيت برس ا

  .تقرير مفوضية االمم املتحدة حلقوق االنسان حول تكنولوجيا وحقوق االنسانلس حقوق االنسان  48د الدورة مع انعقا
ة عام جامعة باتن قانونعلوم ختصص  دوكتوراهاطروحة  ،الظبط االداري للشبكات االجتماعية االلكرتونية  ،بلخري حممد ايت عودية  - 2
  .  294ص   ، 1،2018،2019

http://www.alhura.com
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املخالفات الىت يرتكبها عابروا الطريق او املنشات والوقوف اخلاطئ والعبث باملمتلكات وسوء النظافة والتقصري يف اداء 
  )1(.يد من املهام الىت ختتصر عمل دوريات ومراقبة البلديةالعمل على النظافة اىل جانب العد

  .تحديد االماكن االكثر خطورة : الرقابة االمنية في وسائل النقل  -ثالثا

اعتمدت االدارة العامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجل بناء انظمة ذكية جديدة وتصميم اسرتاتيجيات 
اهلدف النهائي هو حتسني جودة خدمات النقل وكذلك ضمان سالمة  ،اة النقلخاطر يف ادر املجديدة للوقاية من 

من طرف التجمع املكاين ومناذج الشبكات العصبية  من البيانات حيث يتم استخدام جمموعة ،النقل العام
حتليل املكاين  االصطناعية من اجل التنبؤ مبناطق النقل عالية املخاطر يتم استخدام انظمة املعلومات اجلغرافية الجراء

اطر خمحيث درست العديد من االحباث اسرتاتيجيات ادارة ،وذلك لتحديد املناطق ذات الرتكيز العايل حلوادث اجلرمية 
النقل الىت جيب ان تتبناها السلطات من اجل حتسني سالمة النقل العام وتقليل خماطر يف املناطق احلضرية عالوة على 

اجلغرافية والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية اىل اساليب جديدة لتحليل اجلرمية والتنبؤ ذلك ادى تطوير نظم املعلومات 
  )2( .ا تركز على االبعاد املكانية حلوادث اجلرمية

  .لذا سنتطرف اىل مسالة السفر االمن يف املناطق احلضرية مث التنبؤ باجلرمية يف مناطق النقل 

  .السفر االمن في المناطق الحضرية  - 1 

ضافة اىل إحيث تبنت هذه احللقة على نظم املعلومات اجلغرافية التجمع املكاين والشبكات العصبية االصطناعية 
ال  التقنية املختصة حبيث ال ميكننا اخلوذ فيها ووسائل الخوارزمية التدرج املرتافق وكل  لبحث فيها للمختصني لنرتك ا

ويتم ذلك عن طريق مجع واعداد بيانات اجلرمية  على سفر امن  حلفاظا ، والذي يهمنا هو كيف تتم عمليةالتقنيني
مث مجع  ،والنقل مث استخراج اجلرائم املتعلقة بالشوارع واالرصفة وحمطة احلافالت وحمطات السكك احلديدية فقط

املكانية ويف لتصور وحتليل البيانات لالطبقات املكانية حملطات احلافالت وحمطات السكك احلديدية وحدود املناطق 
املرحلة الثانية يتم اجراء التحليل املكاين لبيانات اجلرمية من اجل العثور على مناطق ذات تركيز متزايد حلوادث اجلرمية 

                                                        
مستويات تكنولوجيا  4اساسي ونسيب  سيااللية والطريقة يف دعم التحول من املدن االقل امنا اىل الدول االكثر امنا كمعدل قيا،عبد الرؤوف امساعيل -  1
  197ص  ، 2018، روابط لنشر وتقنية املعلومات ،املدينة الذكية اسرتاتيجية دعم التحول الرقمي،

2 - Georgios N. Kouziokas - 3rd conference on sustainable urban mobility, 3rd csum 2016, 26 – 
27 may 2016, volos, Greece, the application of artificial intelligence in public administration for 
forecasting high crime risk transportation areas in urban environment transportation research 
procedia 24 (2017) 467–473- www.sciencedirect.com, www.elsevier.com/locate/procedia, p467  

http://www.elsevier.com/locate/procedia,
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يف املرحلة التالية يتم استخدام الذكاء االصطناعي من اجل بناء ومقاربة مناذج التنبؤ بالشبكة العصبية الجياد منوذج 
ثل ويف املرحلة االخرية تتقاطع النقاط الساخنة للجرائم املتوقعة مع السمات املكانية حملطات النقل الشبكة العصبية االم

  )1(.من اجل التنبؤ مبناطق النقل عالية املخاطر

ويف االخري ميكن ان نستتنتج ان قابلية التطبيق الذكاء االصطناعي يف ادارة سالمة النقل باستخدام التجمع املكاين 
  .و ذا قيمة فنية للغايةارة العامة ميكن ان يكون مستمرا دلالبالنسبة 

  :  السيارات القطارات الحافالت بالجريمة في وسائل النقل العامة التنبؤ 2 

حيث  ،يتم فحص التنبؤ مبخاطر اجلرمية كعامل مهم يساهم يف السفر االمن يف املناطق احلضرية يف اماكن النقل العام
وجيب محايتهم بكفاءة من قبل قوات الشرطة من مرتكيب اجلرائم وهي تدخل يف  يتجمع العديد من االشخاص

  .االلكرتونية االمنية  الوسائلخاصية احلفاظ على النظام العام ب

وتعتمد انظمة التنبؤ باجلرمية يف وسائل النقل على نظم املعلومات اجلغرافية وهي تشمل البيانات املكانية الحتياجات 
التجمع املكاين  وهي دراسة النقاط السوداء ذات كثافة لوجود و  ،وسائل النقل واالجتاهاتاي مصطف او طرق و 
الستخدام الشبكات العصبية االصطناعية  وهي مراحل وخمارج املعلومات ذات البينة اخلطية و  ،مناطق التجمع اخلطرية
باالضافة اىل خوارزميات التعلم وهي  ،اخل ...علومات اجلرائم واملمرات والطرق واملواصالتممنظور متقدم من كل 

اسرع مقارنة خبوارزميات اخرى حيث على اثر هاته املعلومات يتم مجع البيانات واعدادها وحتديد التجمع املكاين مع 
   2.باملناطق العالية املخاطرانشاء مناذج التنبؤ بالشبكة العصبية واختيار منوذج الشبكة العصبية االمثل للتنبؤ 

عدد االشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العامة تساعد تنبؤات احملطات عالية اخلطورة االدارة العامة  بالنظر اىل
على اعتماد اسرتاتيجيات التخطيط والتدخل لضمان السالمة العامة ميكن ان يكون احلصول على معلومات مكانية 

وحمطات النقل عالية اخلطورة ذات قيمة كبرية لالدارة حول توزيع اجلرمية يف مرافق النقل وخاصة التنبؤ بوقوع اجلرمية 
العامة والتخطيط احلضوري وادارة النقل وكذلك يف تصميم وختطيط البيانات واالسرتاتيجيات االستباقية من اجل 

 )3(محاية االشخاص الذين ينتقلون بوسائل النقل العام وكذلك احلفاظ على االرواح البشرية من االعمال االجرامية 

  
  

                                                        
1  -  Op cit, p 468  
2- Op cit, p469 
3 -Op cit, p472   
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  الشرطة االدارية التنبؤية :الشرطة التنبؤية : الفرع الثاني 
يف السابق كان مفهوم االمن واحلراسة ان تضع شخصا ما تتوفر به شروط معينة كالبنية اجلسدية والفطنة حلماية 

المس  ولكن مع التطور الذي ،كافيا لبث شعور الطمانينة واستتباب االمن واحلفاظ على املمتلكاتوكان  املنشاة 
فقد تغريت مفاهيم واساليب  ،يارياختإمجيع جوانب احلياة واالنفتاح اىل عامل الفضاء واالنرتنات الذي اصبح اجباريا ال

رم والسلوك االجرامي فقد تكاثفت اجلهود الدولية واالقليمية  احلماية نظرا لتطور اساليب ومفاهيم االجرام وطبيعة ا
من جانب واملشجعة من  عةاجلرائم وسبل املكافحة والعمل على سن قوانني الرادملناقشة هذا النوع املستحدث من 

  )1(جانب اخر للمضي قدما مع تطبيق احلكومة الذكية

يف هذا الشان استخدام الذكاء االصطناعي الجراء عمليات تشريح افرتاضية واجياد  للنقاشومن املساؤل املطروحة 
من اجل حتسني االستفادة من املواد على النحو االمثل وادوات الكشف عن   اجلرميةبنظم تساعد الشرطة على التنبؤ 

ج التتبع تستند اىل تقنية سالسل كتل البيانات املشفرة وحترتم اخلصوصية ومركبات للدورية ذاتية القيادة  ،السلوك و
بوتات وجعلها قادرة على ان وعالوة على ذلك فان التقدم احملرز يف جمال الذكاء االصطناعي الذي زاد من ذكاء الرو 

تقوم بالعديد من الوظائف واملهام بدال من البشر قد تشجع عددا متزايد من اجهزة انفاذ القانون على االستفادة من 
ا لكن مستوى استخدام الروبوتات ليس واحد مجيع  بني اوجه التقدم التكنولوجي تلك يف جمموعة متنوعة من عمليا

    )2(القائم بينها يف التقدم يف جماالت البحث يف تلك التكنولوجيات واستخدامها  البلدان يف ضوء التفاوت

فيهم بسرعة اكرب  فعل سبيل املثال يستخدم موظفو انفاذ القانون املهنيون برجميات التعرف على الوجوه لتحديد املشتبه
لتعسفية والتالعب املؤسسي والقضاء شى النقاد ان يؤدي هذا اىل ضروب من املراقبة احلكومية اخيومع ذلك  ،بكثري

ض اخلصوصية من خالل احتمال ر ومرتية قد تعيعلى اخلصوصية كما ان خاصية االحتفاظ بالبيانات يف النظم الب
ومن االمثلة االخرى استخدام اساليب التحليل التنبؤي للبيانات يف حفظ االمن فقد  ،اساءة استخدام البيانات

يف عدد اجهزة انفاذ القانون الىت تستخدم برجميات التحليل البيانات االحصائية وادراك  شهدت السنوات املاضية تزايد
غري ان اخلطر يكمن يف ،الصالت بني خمتلف االنشطة واحلاالت بل حىت التنبؤ باملكان الذي ينشا فيه التهديد املقبل 

                                                        
ادراة مركز ،تطبيق على امارة الشارقة  ،منظومة احلكومة الذكية للحد من االزدحام املروري  ،ادراة مركز البحوث الشرطة ،عبيد صاحل حسن املخنت  - 1

   .36ص   ، 2014 ،االمارات العربية  ،البحوث الشرطة
ورقة  2020افريل ،كيوتو اليابان   ،ص استعمال التكنولوجيا يف االرتكاب وملكافحة تقرير االمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية خبصو  -  2

  . 16ص  ،ية جويل،23عمل 



  تطبیقات الذكاء االصطناعي في مجال الحفاظ على النظام العامالفصل الثاني                               
 

-127 - 
 

رمني  االفراد ومن مث اىل  اخللط بنيقد يؤدي اىل استخدام اجهزة االمن الساليب التحليل التنبؤي يف توصيف مسات ا
   )1(اشكال من التمييز القائم على اخلوارزميات

  :يدة لالدارة الشرطية وظائف جد: اوال

ا  ا ادارة الشرطة الوظيفة االدارية والىت يقصد    :من بني املهام الىت تقوم 

واالمن العام ومايقتضيه ذلك من مراقبة النشطة جمموعة االنشطة الىت متارسها الشرطة كسلطة ادارية حلفظ النظام 
مع التطور االلكرتوين  لكن ،هذا يف احلالة العادية،  )2(االفراد وتوجيهها اىل الطرق الىت تكفل حتقيق االمن للمواطنني

  :بط االداري الىت سيتم شرحها كمايلي ضمايسمى باليقظة االلكرتونية يف جمال الظهر 

  ي مجال الشرطة التنبؤية اليقظة االلكترونية ف-1

نظم الوقاية واالستشراف والىت مهامها املتمثل يف بط االداري الذكي ضومتثل يف  دوريات املراقبة عن طريق مايسمى بال
متطورة ولقد تلقت  الكرتونيةواالشراف عليها عن طريق انظمة  ااحلصول على املعلومة قبل احلدوث وحماولة حتليله

ا القانونية خاصة يف جمال اخلصوصية وحقوق االنسانهاته االنظمة نوع من  لذا جند  النقد نتيجة عدم وضوح خمرجا
دف اىل  التنبؤية يتم تعزيز التخوفالشرطة  موضوع  حولالكثري من الدول  ان ذه اخلوارزميات الىت  فيما يتعلق 

يف تفسري هذه القرارات والىت من احملتمل  بشكل مباشر اىل مسؤولية املصممني تشري اا،عمل االدارة  اساليبتغيري 
لذلك حنن يف بداية حقبة قانونية جديدة حيث  ،اىل حد كبري جدا ان يكون هلا اثارقانونية كبرية على املواطنني

ا ادارات  ستدمج خوارزميات التعلم الذايت تدرجييا املزيد واملزيد من البيانات املوجودة اليوم يف امللفات الىت حتتفظ 
ا تبيان من استعمل البيانات،  وهنا وجب استعمال قاعدة االشعار باملرور ،لدولةا ولكن هذا املعيار  املقصود 

 حيث نصح العديد من الدارسني الفقهي املعتمد حلماية البيانات وضمان حريات املواطنني واحلفاظ عليها يبقى ناقصا 
    )3( .رتبطة بظهور انظمة التعلم من حيث الوقايةامل نقاط االختالف القانونيةباخلوض اكثر قليال يف 

  

                                                        
  . 18ص  ، مرجع نفسه - 1
 ، 1،2022االردن عمان ط ،دار اخلليج للنشر والتوزيع  ،ادارة الشرطة احلديثة وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،ياسر اخلزاعلة  ،عماد احلسبان  -  2
  .67ص

 3 -  Aurélien Beaugrand, Op cit, p 62  
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  :  -التخلص من الغموض في التطبيق –ضرورة تعزيز االطار القانوني  - 2 

ان تعزيز هذا االطار القانوين ليس جمرد مسالة شكل بل هو قبل كل شيئ مسالة جوهرية بعدما تكون البيانات يف 
اء هذه املعاجلة يدويا او تلقائيا يف حني ان االستغالل اهلائل صميم عمل الشرطة تظهر مفارقة حول كيفية اجر 

للبيانات هو موضوع الساعة اكثر من اي وقت مضى مما يعرض حلظر واالستخدام العدواين هلذه االدوات اجلديدة 
للسلطة من  فمن الضروري تقييم العيوب وفتح سبل التحقيق والتفكري كون مسالة املراقبة اجلماعية هي االداة الرئيسية

الضروري على وجه التحديد استكشاف الغموض يف التطبيق الذكاء االصطناعي للحفاظ على النظام العام والىت 
  :ستؤدي غياب االجابة هلا اىل احنرافات خطرية حتد من احلريات العامة لذا وجب التطرق اىل نقطتني مهمتني مها 

  :جمع البيانات واستخدامها بشكل مسؤول  - أ 

موافقة الفرد الصرحية على معاجلة البيانات الشخصية املتعلقة به و حظر معاجلة البيانات احلساسة عن طريق ذلك  ويتم
وقد عاجل قانون محاية  ،العامة اهلامة وهو مسالة التهديد االين اخلطري للمصلحة باالضافة اىل االستعمال املشروط

مايليها مما يسمح مبعاجلة البيانات يف االستثناءات املشروطة و  88-87البيانات الفرنسي هذا التوسع يف املادتني 
  :علقة بالبيانات الشخصية احلساسة من طرف الدولة وهي تامل

  يانات فقط يف حالة الضرورة القصوىبجيب ان تتم معاجلة هذه ال*

جيب ان يكون يف حالة وجود حكم تنظيمي ، اما بوجود احكام تشريعية وتنظيمية  استعماهلا يبقى مشروطان *
  )1( .املختصة  موضوع راي من طرف اللجنة

  :بطها ضتكثيف الكم الهائل من البيانات المفتوحة  - ب

اىل اعادة  حيتاجيواجه املشرع مطلب مزدوج يظغط عليه يف نظامه وهو ان تكثيف الوصول اىل البيانات املفتوحة 
وبتطبيق  تمد يف االساس على عنصر البيانات املتاحة من طرف الشرطة التنبؤية الىت يع تفكري يف االجراء الوقائي

، اذا مشكلة البيانات املفتوحة وتنوع مصادر البيانات جيب العمل على الشئ نفسه فيما يتعلق بتنويع مصادر البيانات
انات ضبطها ضبط تقنيا وقانونيا ،يتساؤل الكثري ملاذا ينادي الكثري بضبط البيانات ،االمر واضح وهو ان ضبط البي

                                                        
1  -  Op cit, p 66  
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سيؤدي اىل احلد من االستعمال الغري املشروع سواءا من طرف الشرطة التنبؤية او من طرف املواطن فاالمور تكون 
   .واضحة يف استعمال الرقابة االلكرتونية من جهة االدارة وكذالك محاية حلرية االفراد 

  : بط االمن الخوارزمي ضادارة  -3

لناجتة عن رقمنة نظرا النفجار عدد البيانات ا ،ا ثورة قوى وليست جمرد ثورة تقنيةيتم تقدمي الثورة الرقمية ايضا على ا
اصبحت االدوات االحصائية اسلوبا للحكومة باالضافة  ،العمليات احلسابية لفرزها وجتميعها ومتثيلها رجمتمعاتنا وتطو 

تشخيصات السالمة و اجلرمية  اىل ذلك على مدى عدة عقود دعمت اجلهات الفاعلة اخلاصة سياسات االمن ومنع
كما ان تقنيات االمن والتحكم هي ايضا عنصر من ،واملشورة واملراقبة بالفيديو ووكالء االمن اخلاصني وما اىل ذلك 

الشرطة التنبؤية فرصة جديدة هلم ة للشركات اخلاصة نقصد التطبيقات التقنية اخلاصة مبجال االمن  ، اذا عناصر املرحب
االمنية فاالمر متعلق الناحية من  نوعية التعامل مع هاته الشركات منقسمة بشان  دارة العامة جهات االيبدو ان 

، يف حني ان اجلرائم االلكرتونية تطورت والبد  ببيانات حساسة ال ميكن االطالع عليها اال من طرف االدارة العامة
ميكن احلصول على هاته التطبيقات اال من طرف على االدارة العامة ان تطور من اساليبها حلماية امنها العام ،وال

الشركات املختصة يف هذا اجلانب ، وبالتايل وجوب ضبط اخلوارزمية امنيا واحلصول على مايسمى بالصندوق االسود 
     .من طرق هاته الشركات مع ظبط التطبيقات تقنيا وقانونيا 

اصة يثري عددا من القضايا والىت تعترب حامسة يف الشكل ومع ذلك فان استخدام اخلوارزميات الىت تنتجها الشركات اخل
فهم اخلوارزميات واالختيارات الىت اختذت وقت تصميمها ليست يف :الذي ستتخذه خدمات وسياسات االمن العام 

متناول اجلميع لذلك فان االمر يتعلق جبعلها اكثر شفافية حبيث ميكن قراءة اخلوارزمية االجتماعية ولضمان تقييم 
عندما تكون اخلدمة العامة حمكومة خبوارزمية خاصة فهل تظل خدمة عامة يف الوقت –السياسات العامة الناجتة عنها 

ددها احيانا بالزوال لضمان تفردها  احلايل تواجه اجهزة االمن العام منافسة منتظمة من اجلهات الفاعلة اخلاصة الىت 
  )1(  .شرطة التنبؤيةالالنظر يف مسالة  جيب اعادة 

  

  

                                                        
1 - Camille Gosselin, la police prédictive. enjeux soulevés par l’usage des algorithmes prédictifs 
en matière de sécurité publique / iau îdf / 2019-institut damenagment et durbanisme ile de 
France, p1-39- p  29  
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  :   ثانيا الذكاء االصطناعي النفاذ الشرطة  

من خالل االعتماد على العمل اللغوي و العلوم االجتماعية ميكن للذكاء االصطناعي ان حيدث ثورة يف تطبيق 
تشري تقارير كثرية على  ،شرطية ملنع التظاهر واالحتجاج ذكاء االصطناعي ان يقوم باعمال للالقانون هل من املمكن 

قد مت تنفيذه يف قضية السرتات الصفراء يف فرنسا و قد منع اقتحام السرتات الصفراء  تطبيق الذكاء االصطناعين ا
لقوس النصر يف نوفمرب املاضي عن طريق انظمة الذكاء االصطناعي و تشري بعض االحباث احلديثة اىل حدوث ثورة 

االجتماعية ميكن ان يؤدي تسخري كميات كبرية من البيانات  و العلومباالقرتان مع العمل اللغوي ،يف ادارة االحتجاج 
اىل منح سلطات انفاذ القانون السبق مبعرفة مكان اقامة املظاهرة والتنبؤ بكيفية تفاعل املتظاهرين مع السيناريوهات 

لطات العديد من السبل الىت جيب اكتشافها من قبل س هناكخطرا،سيصبح  التجمهراملختلفة او حىت اكتشاف ان 
باملهمة الرقمية لقواة الشرطة وخمتلف اسالك  ةاجلديدة حاليا املكلف  التطبيقاتبط االداري عن طريق فحص هذه ضال

    .االمن

  .توقع الحركات االجتماعية- 1 

جيمع  الفرنسية، وهو القيام تمويل من وزارة الداخليةبمن بني االحباث االوىل الىت مت حتديدها كان مشروع اينتاكت 
يهدف  ،من املدرسة العليا للنورمال وخمتصني يف اللغة ،هندسون من معهد االحباث يف علوم الكمبيوتر يف تولوزامل

عاجلة االلية للغة الطبيعية اىل حتليل عدد كبري من املنشورات على الشبكات االجتماعية يف سياق املعملهم حول 
قبل تصنيف  االشخاص الذين ليس هلم صلة بدا باكتشاف ي ،االزمات مث يتدخل الذكاء االصطناعي لفرز املنشورات

ولقد تطور هذا النظام باستعمال ،  )1(مظاهرة عنيفة حدوث  املتوقع قيامهم حبركات اجتماعية الىت تؤدي اىل  االخرين
ذا اجلانب ممكنات الذكاء االصطناعي الذاتية التنفيذ الىت تقوم جبمع البيانات وحتليلها وفرزها واعطاء النتائج يف ه

لكن هاته االنظمة ،باعتبارها تعتمد على نظام اخلوارزميات قد يكون فيها اخلطا متوقع وقد تكون نتائجها غري حقيقة 
وبالتايل االعتماد عليها لتوقع احلركات االحتجاجية جيب ان يكون مدروس بدقة تقنية ،باالضافة اىل ضبطها من 

         .ها وتكون املسؤولية اثناء وقوع خطأ يف نتائجها واضحة املعامل الناحية القانونية ،لتربير االعتماد علي

  

  
                                                        

1  - lintelligence artificielle au.secours du.maitien de lordre.ecrit par-redaction de lessor marcred  
septembre 2019, lessor.org,  vu 28-09-2021 
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  : معالجة ظاهرة التظاهر - 2 

االوىل هو اكتشاف االحنرافات  ،يقدم الذكاء االصطناعي اثنني من التطبيقات الوظيفية املثرية لالهتمام لصناع القرار
صها خارجة عن املافوف اي خارج ماهو مشرتك من بتحديد العناصر الىت تكون خصائ هوالذي يسمح ملستخدمي

العناصر املقدمة اىل اجلهاز والثاين هو دعم القرار والذي يتكون من اقرتاح اجراءات للمستخدم اعتمادا على معايري 
ومع ذلك من خالل السماح خلوارزمية الذكاء االصطناعي مبعاجلة  ،النظام والتاثريات الىت سبق اليها صانع القرار

عن االمن العام على  وناملسؤول  وهذا يساعد كتلة الكبرية من البيانات الىت ميكن الوصول اليها جمانا عرب االنرتنات تال
االشخاص بل يتعلق  خصوصيةال يتعلق االمر باطالق مراقبة واسعة النطاق وانتهاك ،التحليلية  القدرةزيادة 

وبالتايل يتم حتديد االجتاهات الرئيسية الىت  ،ور من اجل ربطهاباالستغالل للبيانات الرقمية الىت مت نشرها للجمه
القرار فيما يتعلق باالجراءات الىت يتعني اعتمادها  يصانع وثانيا مساعدةتسمح اوال بصقل املعرفة مبشاكل الراي العام 

تسليط الضوء على  الفائدة الواضحة من هذا االستخدام من حيث احلفاظ على النظام العام هي ،يف حالة املظاهرات
 )1( .دمة حرية التظاهر واالخر مصلحة احلفاظ على النظام العامخل اواليا التظاهر انو 

  :  معالجة التظاهر  معيار -أ

خاصة الدول ، ت الىت كان موضوع تفكري القانوننيالشئ اجلديد هنا هو مشكلة تطوير اخلوارزميات ملعاجلة البيانا
لس الدستوري يف مسالة خطر انتهاك اخلصوصية يف فرنسا ثار خالف   ،املتقدمة كبري عندما استوىل الربملانيني على ا

ج املتقدمني جلكن جملس الدولة الفرنسي رفض ح،املالزم النشاء ملفات حموسبة لسياسة تتعلق بالبيانات الشخصية 
من الضمانات حتمي  من خالل اعتبار ان العديد 2003مارس  13بتاريخ  467- 2003يف القرار الشهري رقم 

وعليه يشري اىل ان املعاجلة الىت يديرها املشرع يف احرتام احلياة  ،هذه امللفات من سوء استخدام احملتمل من قبل الشرطة
لس لسلطات  ،غري متوازنة بشكل واضح تاخلاصة والبحث عن اجلناة ليس لذلك يف حركة واسعة مسح قضاة ا

لطة سالضمانات الىت قدمتها اللجنة الوطنية املستقلة لنواب الشعب واشراف ال الشرطة بتوحيد امللفات وذلك بفضل
ديدا للنظام العام  القضائية على وجه اخلصوص لذلك هذا املعيار كان خطوة كبرية حنو   )2(معرفة االفراد الذين ميثلون 

  

  

                                                        
1  - Aurélien Beaugrand, op cit, p26 
2  - Op cit, p  61  
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  :حظر معالجة البيانات المتحيزة  -ب 

ه ممكنات الذكاء االصطناعي جيب التعامل معه وفق شروط اساسية عن الذي لتفويض الكامل للقطاع اخلاص ان 
املستعمل  الذكي للنظامدمج املتطلبات االساسية مع فرض التوازن بني الغايات املشروعة والتدابري املتخذة طريق 

مع الثقة  ققيضمن االخالق وحي البحث عن الكفاءة التشغيلية ضمن اطار اخالقي وحماولة للحفاظ على االمن العام 
تقدمي  معماية القاضي لسوء االستعمال حل يدور نوعوهذا مايساعد على اختاذ  الشفافية  واالعالم  الرتكيز على
وحضر كل معاجلة اساسها التحيز وبالتايل فان مسالة حضر التحيز هامة للغاية القضائية والغري قضائية  الضمانات 

التحيزات االلية الذاتية فاعطاء تفسري مكتوب بانه مت حضر معاجلة لدفع املسؤولية عن اي اخطار قد تنتج عن 
  .البيانات من شانه دفع املسؤولية عن املطبقني

  :    اثار تطبيقات الشرطة التنبئية -ثالثا

ظهر استخدام او استكشاف امكانية استخدام اخلوارزميات التنبؤية كجزء من انشطة الشرطة يف اقسام الشرطة يف 
تتمثل يف تطبيق تقنيات التنبؤ وحتليل البيانات الضخمة ملنع اجلرمية اي ،املتحدة االمريكية وبعدها اوروبا الواليات 

وهلا تطبيقني خمتلفني االول حتليل البيانات اخلاصة باملناطق اجلغرافية لتحديد مناطق العالية اخلطورة  ،محاية االمن العام
ج قوة رادعة اما الثانية فتتمثل يف البيانات االجتماعية والسلوك الفردي املراقبة وانتا باي النقاط الساخنة تكتفي 

رمني احملتملني والتصرف على الفور تساؤل العديد من الدول على امكانية دمج الوقاية لكن  ،لتحديد الضحايا وا
ز على الدراسات املتاحة اخلاصة به كون االمر يف غاية االمهية متعلق باخلصوصية يف جانب البيانات ومن بعد الرتكي

 دجانب التحيز الن العملية معقدة وهذا ماحدث يف امريكا عن خاصة االخطاء وعن االثار املرتتبة نتيجة التطبيق 
  .العنصرية والتحيز ضد السود  بكشفالتطبيق 

التنبؤ وحتسني اختاذ زيادة خطر انتشار املراقبة لتحسني  وهو هناك خطر اخر مرتبط بانتشار انظمة التحليالت التنبؤية
ان يتم تقييد  مستقبال فمن الضروري زيادة كمية املعلومات املتاحة على حساب اخلصوصية الفردية من املرجح ر،القرا

لذا نادى الكثري من الباحثني على وجوب .راقبة املنتهجة للسكان عرب االحياء بامل وذلكاالستقاللية الفردية للمواطنني 
لتحسني هذه االنتهاكات املتعلقة باحلرية من الضروري اوال ابالغ مية لتحديد املسؤولية وهذا االشراف على اخلوارز 

ا وحتديد احلقوق املرتتبة عن التطبيق رغم هذه االثار اال انه الميكن انكار ان تطبيق الشرطة التنبؤية له  )1(املواطنني 

                                                        
1  - Cédric Villanimathématicien et député de l’essonne-mission confiéepar le premier ministre-
édouard philippe-mission parlementairedu 8 septembre 2017au 8 mars 2018-donner un sens 
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عن اجلرائم يف وقت وجيز باالضافة اىل كشف تتمثل يف ظبط الوقت اي ربح الوقت يف الكشف .امهية كبرية 
االحنراف يف االماكن اخلطرية وبالتايل هاته التطبيقات اذا كانت مدروسة قانونا وتقنيا ستؤدي الغرض املطلوب 

 .وتساعد على احلفاظ على االمن العام بدقة عالية 

  نظرة قانونية : تطبيق الشرطة التنبئية مقابل الحريات  - رابعا 

ة الواقعة هي مسالة البيانات جمهولة املصدر الىت تستعمل يف تطبيقات الشرطة التنبئية ومدى تقبل ااالفراد هلذا املشكل 
م  تصدم بالواقع التقين للعملية هلذا البحث النظرة القانونية ومع ذلك فان االستخدام التقين الن االمر متعلق حبريا

   )1( .االلكرتونيةالىت تطورت بشكل سريع وتطورت معها اجلرائم 

  : التنبئي المراقبة والتحليل: 1

وهو مل يعد بالتايل جمرد تبصر وقد كتب  ،سبق ان بات استخدام االدوات االصطناعية يف جمال االمن الداخلي شائعا
قشت وناوالتحليل التنبئي لقائمة على البيانات للمراقبة علماء القانون الكثري حول استخدام النظم اخلوارزمية او ا

يف انفاذ القانون املدين االمريكي  ااستخدام اخلوارزمية التنبؤية للشرطة وحدوده randسابقة ملؤسسة راند تقارير
استخدام اخلوارزميات يف اجراءات  االتحول حتيز  2016سنة منظمة بروبوليكا الذي صدر  رتقري وهناك كذلك

،لذا مباس  لتقدير العودة اىل االجرام يف نظام العدالة اجلنائيةاستخدام خوارزمية كو  رالعدالة اجلنائية ويناقش التقري
يف  االنسانبشان انتهاك حقوق  جاءت النظرة القانونية من جانب املراقبة والتحليل التنبئي بشكل من التخوفات 

يف   امريكاخاصة يفاال انه مت رفض النظر يف هذه املخاوف  ،استخدام االدلة الىت تنتجها ادوات مؤمتتة غري شرعية
والسؤال الذي يطرح نفسه  االن هو مامدى امهية التوتر القائم بني حقوق املواطنني  ،بعض الواليات القضائية 

يوسعهم قد بذلوا كل ما  يف القانون يف بعض الدولان اقسام الشرطة واملتخصصني  خاصة ،والذكاء االصطناعي
م هل من احملتمل ان تس اىل يف  من االنظمة الذكية للمراقبة والتحليلطاء الغري متوقعة هم االخالكسب ثقة جمتمعا

  )2( .وقف تنفيذها ، لذا نادى الكثري بدراسة هاته املساؤل وفق التكييف القانوين بقراءة جديدة 

  

                                                                                                                                                                                   
alentelligence artificielle pouvr une strategie nationale et europeenne, aiforhumanity.fr mars 
2018، isbn: 978-2-11-145708-9, p  150-  
1  - Op cit, p152 

  7،ص2017منظور حتليلي randمؤسسة راند  ،خماطر الذكاء االصطناعي على االمن ومستقبل العمل ،وويليام ويلسر ،اوسوندي اوسويا - 2
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  :بط الحدود القانونية ض -2

ا ت املخاطر  من محاية البيانات ري خماوف حمددة بشانثممارسات املراقبة والتحكم والتتبع ليست تدخلية فحسب بل ا
لبييانات والوزن لبالنظر إىل األمهية االقتصادية واملالية  وذلك هلا، مبا يف ذلك اساءة استخدام هذه التقنيات ،املصاحبة

وضعها جملس اوروبا يف اتفاقية محاية  وقد تهامايحلضمانات فالبد هلا من الذهب اجلديد  فهياليوم  تلعبهالذي 
 والذي 2020 يف افريل 8+108وفة باسم اتفاقية يتعلق باملعاجلة التلقائية للبيانات الشخصية واملعر االفراد فيما 

وف االنسان والىت توفر جمموعة من املبادئ قاثريات اخلوارزمية على حتوزراء جملس اوروبا القومية بشان ته جلنة اعتد
م حلقوق االنسان من خالل استخدامها او ها تالتوجيهية الىت تدعو اعضاء احلكومات الدول لضمان عدم ان كا

ا النظمة خوارزمية ولضمان قيام احلكومات بصفتها جهات تنظيمية بانشاء اطر تشريعية وتنظيمية  ،تطويرها او حياز
اجها سواء ارتكبتها جهات عامة او خاصة  تورقابية فعالة متنع ان كما هاكات حقوق االنسان وتكتشفها وحتظرها و

باالضافة اىل التوصية املتعلقة على نفس املبادئ،س اوروبا بشان التتبع الرقمي وتقنيات املراقبة االخرى جمل  سار
  )1( .2019بالذكاء االصطناعي وحقوق االنسان من مفوضية جملس اوروبا حلقوق االنسان لشهر ماي 

اخلصوصية ومحاية البيانات واخلروج عن ذا ظبط احلدود القانونية الستعمال الشرطة التنبئية خيضع لضمانات احلق يف إ
وهذا ويصبح التطبيق التنبئ الذكي غري مشروع ويؤدي الىى املساؤلة القانونية ت ميس حبقوق االنسان اهاته الضمان

  .مانادت به كل االتفاقيات 
    .الشرطة التنبؤية في الجزائر: الفرع الثالث
ا سارعت اىل التغيري كباما يف اجلزائر اقي الدول يف استعمال ممكنات الذكاء االصطناعي يف جمال احلفاظ ، فنجد ا

اجلزائر العاصمة فان املديرية العامة للالمن الوطين سخرت كامريات مراقبة ذات  على االمن العام فعلى سبيل املثال يف 
ام املراقبة ويتم يتم اضافتها يف نظ ،1800جودة عالية وتدفق عايل ومزودة بربنامج تطبيقات ذكية عددها حوايل 

شاكلة القارئ االيل للوحات ترقيم السيارات الذي يسمح مبراقبة السيارات الىت متر  كما توجد كذلكحتسينها كل مرة  
حيث يتم مراقبة السيارات املسروقة واملبحوث عنها على  ،عرب الشوارع واحملور الذي يقع حتت اعني مراكز املراقبة

ريقة او توماتيكية ورقمية من دون تدخل العون كما تعمل وفق نظام هرمي حيث مت مستوى قاعدة البيانات وهذا بط
ربط كل مقرات االمن احلضري بكامريات مراقبة الىت تربط بني امن الدوائر وامن الوالية والىت تصب كلها يف مركز 

                                                        
1  - Resolution de la ces suvles straetegies europeennes en metiere dintelligence artificielle etd 
donnees resulution adoptee par le comite execut if de la ces du 2juillet2020 bruxelles le 14 juillet 
2020 conseil deleurope, www.etuc.org , 01:39-1/10/2021 

http://www.etuc.org
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ا مزودة بنظام الرؤية الليلية ومزودة ب يطرة وخصائصسالقيادة وال تطبيق يتضمن امساء االحياء القدمية هاته الكامريات ا
ا تتمتع خباصية حجب املناطق اخلاصة الىت متس ،وكذا نظام الطوبوغرافية اي االعالم اجلغرايف  ،واجلديدة كما ا

النظام الرقمي حبجب الشرفة من شاشة  يقومباحلرية الشخصية لالفراد على سبيل املثال شرفات املنازل حيث 
وبعث الطمانينة والسكينة ومحاية  االمن العام،صية املواطنني كل هذا للحفاظ على الكامريات ملراعات خصو 

ذه االنظمة الرقابية يف االلعاب البحر االبيض  )1(املمتلكات واحلد من اجلرمية ،ولقد زودت مدينة وهران كذلك 
  .والقت استحسانا كبريا من طرف املواطنني  2022املتوسط الىت جريت سنة 

السالمة املرورية اذ ميكن الذكاء االصطناعي من  املثال كذلك   ت تطبيقات الذكية يف اجلزائر على سبيلوقد تناول
خالل انظمة املراقبة عرب الفيديو التحليل االيل للصور املسجلة والكشف يف نفس الوقت وبصفة تلقائية عن جمموعة 

بل قواة الشرطة الوطنية الىت كانت قد جهزت من التهديدات وتستخدم هذه العيون الرقمية بشكل متزايد من ق
ا باالضواء الساطعة وبعدة كمر  الرتقيم املركبات يف حالة السري  لوحاتمريات ذكية قادرة على املسح الفوري جلميع كبا

ضمان او الركن ومقارنتها تلقائيا بقاعدة بيانات املركبات املسروقة كما اطلقت مديرية االمن مؤخرا نظاما ذكيا جديد ل
  )2(.امن املوقفني للنظر واحلفاظ على كرامتهم ومراعات حقوق االنسان

اء خمططها االمىن االستباقي بنشر كامريات مراقبة رقمية يف نقاط  الواليةتوشك سلطات كما ان مدينة وهران    على ا
ريب البشر انطالقا رعية وكبشغري ال اهلجرةشاطئية بالساحل الوهراين يف شقه الغريب يف سياق تطويق جرمية  ح ظاهرة 

  .من شواطئ الضفاف الغربية لسواحل وهران صوب اجلزر االسبانية 

باملائة من الكامريات الرقمية الىت ميكن التحكم فيها من قبل اللجنة االمنية املختلطة الىت 90حيث مت تثبيت مايقارب 
 كل مدينة شاطئية يف مراقبة يف كامريا100تنصيب من مهامها مكافحة اهلجرة الغري الشرعية  حيث مت املوافقة على 

تم الساحل الغريب لوهران الىت  رصد خصوصيات البشر بل ان مهمة هذه االعني الرقابية عن بعد مسح النقاط ب ال 
ا موصولة بغرفة حتكم متطو  ةاحلساس رة يتوىل وسيتم تعميم تثبيتها يف الزوايا والساحات القريبة من الشواطئ  حيث ا

  )3(.اليه مهمة رصد التحركات املشبوهة وحتديد هويات املشتبه فيهم هلذه الظاهرة تسندأتسيريها طاقم خمتص 

                                                        
  www.echorookonline .com 01:34االطالع ساعة 19:23ساعة  20/07/2021عامل اجلرمية الرقمية اعني التنام نوارة باشوش  - 1
عدد  -1-حوليات جامعة اجلزائر،الذكاء االصطناعي حتد جديد للقانون  ،نوفمرب  28-2-نارميان مسعد بورغدة  اعمال ملتقى دويل ،على فياليل  - 2

  .2ص ،2018، 07عدد ،خاص 
ع يوم االطال ،الشروق اليوميموقع  ، 4/4/20220،كامريات مراقبة بدل اجلدار االمين بالساحل الوهراين ،ليات اهلجرة السرية عم،ب يعقوب  - 3

  . 01:00الساعة  05/04/2022



  تطبیقات الذكاء االصطناعي في مجال الحفاظ على النظام العامالفصل الثاني                               
 

-136 - 
 

  .ى للحفاظ على الصحة العامة تطبيقات الذكاء االصطناع: لثاني المطلب ا

رعية هاته شومناقشة مدى  ،من االمراض للحفاظ على الصحة العامة ةسنناقش يف هذ املطلب انظمة التنبؤ والوقاي
الالتطبيقات وصوال ا اهم االمور الىت مت تطويرها عرب الذكاء االصطناعي  بني منالنه  ،ىل اهم التطبيقات يف هذا ا

االت يتيح التنبؤ باحل يهي القدرة على التنبؤ باالمراض وذلك من خالل استخدام اخلوارزميات والتعلم االيل الذ
     )1(.انظمة التشخيض والتتبع والرقابة  ومنهااملستقبلية ورصدها وتطبيقها، 

   .الطفرة التكنولوجية الرقمية في قطاع الصحة : الفرع االول  

عاية الصحية تغيريا تاما يف السنوات العشر املقبلة اثر القوة الدافعة لتكنولوجيا الذكاء ر التقديرات بتغيري مشهد ال أتتنب
من االجهزة املنزلية املوصولة والسجالت الطبية وحتليلها ستتمكن نظم االصطناعي والتعلم االيل فبتجميع البيانات 

   )2( .باقي وتنبؤيتاية الطبية على حنو اسرعالرعاية الصحية من تقدمي ال

املنازل يهذه التقنيات الىت تساعد يف املراقبة الطبية من خالل اجراء قياسات تسهم يف التشخيص عن طريق تزويد 
مراض كما توفر هذه التقنيات امكانية االتصال املباشر مع املساعد الطيب مما يساعد يف والكشف املبكر يف اال

االستغناء عن تواجد املساعد الشخصي وجيب حتقيق التوازن يف تقدمي اخلدمات الطبية يف املناطق املختلفة حيث 
ا او يعترب تعميم االستشارات عن بعد عنصرا هاما لتطوير الطب سواء من حيث ربط املرا  كز الطبية يف الدولة ذا
   )3( .وصل املراكز الطبية احمللية مع مراكز عاملية من خالل تطبيقات اجهزة االستشعار عن بعد

  :المرض التنبؤي والوقاية منه :اوال

ة هي الرقمي االوبئةمابينهما هنا االبتعاد عن النظرة التقليدية للصحة العامة وموضوعنا الصحة العلمية الدقيقة وعلم 
تدخل املناسب للسكان املناسبني يف الوقت اليتعلق املصطلح االول بتوفري ،مصطلحات التزال قيد االستخدام 

املناسب املصطلح الثاين يتعلق باستخدام البيانات الرقمية خاصة تلك الىت يتم مجعها عمدا الجياد حل لالنتشار 
  .الوبائي 

                                                        
لثقافية ايسكو شارع البيت منظمة العامل االسالمي للعلوم ا ،ت محاية احلقوق واحلريات االساسية اتطورات الذكاء االصطناعي ومفتضي ،حممد اهلادي ، - 1

  .9ص  - 2020، امللكي الريان اململكة املغربية
  .50ص  ،2002، 02، العدد، www.itu،جملة اخبار االحتاد الدويلالذكاء االصطناعي من اجل الصاحل العام   - 2
   . 193ص  ، مرجع سابق، امساعيل حممد عبد الرؤوف - 3
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عن االدارة الوطنية مع حة االلكرتونية او البيانات املناخية الصادرة استخدام البيانات الواردة يف سجالت الص ان
الىت تثبت جدوى االساليب اجلديدة ملراقبة  االستخداماتهذه  ،مج خمصص ملتابعة حدوث اوبئة االمراض املعدية برنا

تطبيقات الىت القت ، ومن بني الن صحتها للتاكد من وقتها التنبؤياالمراض املعدية ال تزال حباجة اىل التحقق م
متثل اصابات املرور على  حيث اصبحت الدم الذي ادى اىل حوادث مرور الية طارتفاع ظغ قياس استحانا كبريا 

  .هلاته احلاالت انظمة املراقبة  مت استعمالالطريق مشكلة صحية عامة يف البلدان منخفضة الدخل لذلك 

واقف والتنبئات اجتاه موضوع معني مثل التنظيم كشف حتليل وسائل التواصل االجتماعي وحتليلها لفهم افضل للم
ثري عن وجود شبكة داللية ملشاعر اللقاح االجيابية والسلبية واحليادية اىل جانب و شبكة التواصل االجتماعي لرسائل ت

  )1( .هذا النوع من التحليل التنبؤ بديناميكيات سلوك التطعيم 

بدقة  اظهر الباحثون قدرة اخلوارزمية على التنبؤحيث  ،لتطبيقات االخرىجمال اخر واعد للذكاء االصطناعي من ا
 بيانات النظام الصحيصحي االلكرتوين للفرد اىل جانب يف حاالت الطوارئ بناءا على بيانات السجل ال طر املخا

رغم من ميكن ان تكون هذه اخلوارزميات اكثر قوة على ال االنرتنات، حبيثمثل عملية البحث على  االخرى 
  )2(.بطريقة قانونيةتها جلالتحديات الىت تواجه اخلصوصية الىت جيب معا

ا معقدة  الرعايةتشتهر  جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة  ، عن طريقتقدمي اخلدمات لالفراد  يف الصحية با
ق التصوير فمراومرافق ومؤسسات الرعاية الصحية واملختربات و ،املرض واملهنيون  ، وذلك مبراقبةواملؤسسات

والصيدليات واملسؤولني واملنظمون بالتوازي مع الرعاية الصحية يتمثل سري العمل االداري اجلدولة والفواتري والرتميز 
العادية واملتكررة بطريقة اكثر  اداء املهام  وهوعبارة عنء االصطناعي تطبيقات الرئيسية والفورية للذكاوالدفع احد ال

ارضية  ي من اختصاص اخلوارزميات وتعترباجلدولة والفوتري والرتميز والدفع هسبيل املثال  فاءة ودقة وحيادية علىك
  .عكس الرعاية الصحية خماطر ادارية او مالية يف مثل االخطاء غالبا تاختيار امنة للتكنولوجيا حيث ت

استخراج  وهيالرتميز عملية  ستخدامات االدارية االكثر وضوحا لالمتة القائمة على الذكاء االصطناعي االمن بني 
موعات املتعلقة  املعلومات من السجالت االدارية وتقسيمها باستخدام تصنيفا مثل التصنيف الدويل لالمراض او ا

ان الرتميز  رغم ،الرتميز عملية معقدة وكثيفة العمالة ودقة الرتميز مهمة جدا للتعريف واالدارة والبحث،بالتشخيص 

                                                        
1  - Rodolphe Thiébau, Frantz Thiessard, artificial intelligence in public health and epidemiology 
-imia yearbook of medical informatics, imia and schattauer gmbh,2018, p208. 
2  - Trustworthy ai in health background paper for the g20 ai dialogue digital economy task force, 
Saudi Arabia, 1-2 april 2020, www.oecd.ai, p9 

http://www.oecd.ai,
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ستظل ، رغم هذا دقة وشفافية الرتميز  قيل وجود انظمة الذكاء االصطناعي الىت تعززوجود بوتر مميمبساعدة الك
بعض و قد يساعد املربجمني البشريني  وهذااملراجعة البشرية مطلوبة لكن العمل الشاق ميكن ان يتم بواسطة االالت 

تعتمد بال شك على جودة البيانات ميكن حتقيق امتتة شبه كاملة ولكنها س حبيث على املدى الطويل القراراصحاب 
   )1( .االفرادومشوهلا وشفافية اخلوارزمية ودقتها وثقة 

    .بيانات تكنولوجيا الهواتف المتنقلة لتتبع االتصاالت لحماية الصحة العامة: ثانيا

قبل تفشي ازمة   انه ومت تطبيقه اول مرة يف مجهورية كوريا حيثهذا التطبيق مت استعماله بكثرة اثناء تفشي ازمة كورونا 
يقوم  ،كان يطلب من املسافرين الوافدين اىل مجهورية كوريا اخلضوع الختبار احلرارة وملئ استبيان صحي  19كوفيد 

اض والوقاية منها جبمع املعلومات املتعلقة باملسافر الوافد واملستمدة احلجر الصحي ملركز مراقبة االمر  نظام املعلومات
الشؤون اخلارجية وشركاة الطريان والشركات الرئيسية لالتصاالت اهلاتفية وهذا االمر ميكن  من وزارة العدل ووزارة

للعاملني يف جمال الصحة الذين هم يف اخلط االمامي من احلصول على سجل كامل خللفية تنقالت املريض 
يف الوقت املناسب  هتعمايساعدهم على حتديد الشخص املشكوك فيه اصابته بفريوس كورونا وعزله بسرعة او معاجل

ان املسافرين الوافدين مطالبون بتنزيل تطبيق متنقل للفحص الصحي الذايت  يف هذا الشان  يل الدكتورة واوضحت
يوما  14على هواتفهم الذكية وتقدمي معلومات عن حالتهم الصحية على هذا التطبيق خالل فرتة احلضانة الىت تدوم 

قون ايضا رسائل نصية وارشادات حول كيفية االبالغ عن اي اعراض تتعلق والتعاون مع شركات االتصاالت يتل
قد تظهر عليهم خالل احلجر الصحي فضال عن االستجواب يستخدم املسؤولون  19بفريوس كورونا املستجد كوفيد 

قبة لتتبع بيانات املوقع املستمدة من اهلواتف املتنقلة وسجالت معامالت بطاقات االئتمان ولقطات كامريات املرا
م كانون مؤخرا على اتصال بشخص مصاب   )2(.واختيار االشخاص الذين حيتمل ا

  :ثالثا  تطبيقات سير العمل اليومي لممارسة الرعاية الصحية 

تعتمد على وذلك خالل استعمال تطبيقات  للرعاية الصحيةداة أتتم االستعانة اليوم بتقنيات الذكاء االصطناعي ك
ة اللغات الطبيعية والبيانات الضخمة وذلك من اجل تتيع انتشار الوباء وتشخيص املبكر التعلم االيل ومعاجل

ميكن ان تؤثر ادوات الذكاء االصطناعي ايضا على سري العمل كما ، )3(،للمصابني وتسريع عملية اكتشاف العالج 

                                                        
1  - op cit,  p10  
،جملة اخبار االحتاد الدويلالذكاء االصطناعي من اجل الصاحل العام  -  2 www.itu .22ص  ،2002، 02، العدد،   
3  - digital economy task force, Saudi Arabia, op cit,  p9 



  تطبیقات الذكاء االصطناعي في مجال الحفاظ على النظام العامالفصل الثاني                               
 

-139 - 
 

قرار السرير انظمة دعم و ري اعالمية معاي تعتمد على بناءا على اوليةاليومي ملمارسة الرعاية الصحية من خالل حتديد 
تساعد يف احالة االطباء الختيار اجراء التحقيق االنسب بناءا على مستوى االدلة على املالئمة ومستوى الطوارئ  الىت

ميكن حتسني مثل هذا النظام بواسطة الذكاء االصطناعي لتحسني سرعة اختاذ القرار والدقة وحتسني سري العمل 
بة وحمرك طور طبيبان نظام اساسي لتحليل البيانات قائم على السحا حني يف جنوب افريقياذا وطبق ه ،السريري

املوظفني على اعطاء االولية ملرض فريوس نقص املناعة البشرية بناءا على املخاطر السريرية الىت توصيات يساعد 
امس احلاجة اليها ويقدر النظام ايضا  يتعرضون هلا ويستهدفون الرعاية احملتملة املنفذة للحياة الولئك الذين يف

   )1(.للعالج رض املعرضني خلطر عدم االمتثالمج حبيث ميكن للموظفني متابعة احتمالية متابعة املرض للعال

  :كورونا والذكاء االصطناعي فيروس  - رابعا 
رض سلطتها حلماية سبب مشروع لف ااستعملت الدول نظرية الضبط االداري بامتياز يف جائحة كورونا وجعلت منه

 لالطرق استعما هاتهومن  ،وتطورت وسائل حماربته بشىت الطرق حتت ذريعة االسباب املشروعة ،الصحة العامة
واختلفت الدراسات التقنية  ،ممكنات الذكاء االصطناعي الىت كان هلا النصيب الكبري يف الدول االوربية وشرق اسيا

تطبيقات املهمة للذكاء االصناعي متكنت اخلوارزميات جنبا اىل جنب مع والقانونية باختالف التطبيق ومن بني ال
نتائج التصوير املعطى واحملوسب لالعراض السريرية وتاريخ التعرض واالختبارات املعملية من التشخيص السريع 

نظام نت انظمة الذكاء االصطناعي ايضا من الكشف عن الفريوس املتسلل من خالل فحص للمرضى املصابني، حّس 
حيث ميكن الرتكيز على االدوية ذات التاثريا ت املضادة لكورونا والتنبؤ بالتسلل احملتمل  ،الذكاء االصطناعي

بتقنيات عالية الكتشاف اجلسم والوجه لفحص كما مت استخدام ماسحات الضوئية احلرارية ،لفريوسات املتجددة 
ات احلرارة املرتفعة الىت قد تكون مرتبطة بالفريوس استنادا االشخاص الذين ميرون عرب االماكن املزدمحة وحتديد درج

اىل احلالة الصحية لالفراد املبلغ عنهم ذاتيا وتاريخ السفر وتاريخ االتصال ،مت انشاء رموز استجابة السريعة من خالل 
بالفريوس  حتليل الذكاء االصطناعي للتمييز بني املرضى الذين مت تشخيصهم واملرضى املشتبه فيهم باصابتهم

يف  االخرىساعد النظام على توجيه مكافحة السياسات الوبائية وبالتايل ،واملخالطني واملقربني واملقيمني العاديني 
وقد ادى النظام بشكل فعال اىل ابطاء انتشار الوباء حيث ميكن السرتاتيجيات الذكاء االصطناعي  ،اماكن خمتلفة

والتنبؤ الوباء  اخرى ذاتية التنظيم تقليص انتشاردوى وخريطة مميزات الىت تستند اىل منوذج جيد لالصابة بالع
   )2(.هبتطورات

                                                        
1  - op cit, p9  
2  - Jiang et al. opportunities and challenges of artificial intelligence in the medical field: current 
application, emerging problems, and problem solving strategies journal of international edical 
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استغالل اخلوارزميات  اختبار سريع للكشف عن الفريوس من خاللكوريا اجلنوبية   تمن هذا الصدد استعملضو 
ا مواد خاصة تتفاعل مع يعتمد هذا االختبار على جمموعة من زجاجات احملاليل الكيميائية  ،والبيانات احملوسبة

العينات املاخوذة يف حالة وجود فريوس مبساعدة روبوت يعمل على سحب العينة وخلطها باحملاليل الجراء الكشف 
ساعات فقط االمر الذي مكن كوريا اجلنوبية من اجراء االختبار حلوايل مليون شخص يف  اربعيف وقت اليزيد عن 

بعد  2015 نظام معلومات ذكي للحجر الصحي والذي استخدمته سنة وقت قياسي باالضافة اىل امتالكها اىل
  )1(.تفشي متالزمة الشرق االوسط

ن من تنبيه والذي ميكّ  19بيق يسمي امحي للحد من انتشار فريوس كوفيد طدولة تونس باطالق ت توقد قام
ابل وغوغل   ةقدمته كل من شركق ما بيطهذا الت ويشبهمصابة عرب تقنية يوتوب  حاالتاالشخاص الذين اقرتبوا من 

االشخاص االخرين  بتنبيه املؤسساسات املختصة ملراقبة االمراضكحل لعمليات تعقب حاملي املرض حبيث ينبه 
ا اهلاتف ويرسلها اىل اجلهاز  املريض الذين اقرتبو من يف طريقهم او التقوه انطالقا من مجلة املعلومات الىت خيز

  )2(.املركزي

  :    شرعية التطبيقات في مجال الصحة  للتتبع االجتماعي : الفرع الثاني 

 ظل اخلصوصية واحلرية  يف العامة مسالة من بني املخاوف االساسية لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال الصحة
اعي التوفيق بني مطلب احلرية كحق من حقوق االنسان االصلية والدو  بني الباحثني من اجل حماولة وجود نقاش حاد 
فمسالة اخلصوصية املتمثلة يف استعمال البيانات نوقشت يف عدت مؤمترات . على الصحة العامة الشرعية للحفاظ

املواطنني االوربيني جتاه  بياناتميتلك االحتاد االورويب سياسة واضحة فيما يتعلق حبماية دولية، ويف هذا اجلانب 
حني دخل النظام االورويب العام حلماية البيانات حيز  ،ت الشخصيةاناجتمع او تستطيع الوصول اىل البي شركات الىتال

خالل قراره الصادر  صدر قرار من جملس االمور املستعجلة مبجلس الدولة الفرنسي من 2018ماي  25التنفيذ يف 
اد الطائرة بدون طيار فالربغم من كون اعتم"جاء فيه  640- 4454-4042حتت عدد  2020ماي  18يف 

فني لالجراءات احلجر الصحي وتعقب حركة االشخاص اال لريوس عرب تتبع املخافيف احلد من انتشار  دروان ساهم

                                                                                                                                                                                   
research-49(3) 1–11sagepub.com/journals-permissions doi: 10.1177/03000605211000157 2021- , 
p2  

فعالية استخدام فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي احلديثة يف مواجهة فريوس كورونا جتربة موريا اجلنوبية  ،خري الدين بوزرب  ،ابوبكر خوالد -  1
  .44ص، 49-34ص 2020،خاص  2عدد  ،2م ،جملة حبوث االدارة واالقتصاد 

  .46ص  جع سابق،مر  ،حممد اهلادي  - 2
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ا تشكل خرقا للخصوصية مما جعل جملس الدولة الفرنسي يوقف استخدامها ويرتب غرامة على ا من قبل  ستعماهلاا
   1 ."الدولة

حالة  سةلبيانات املسؤولة يف جمال الرعاية الصحية يف سياتشكل املشكالت احلالية املتعلقة جبودة البيانات ومشاركة ا
الطوارئ الصحية العاملية حتديات سواء للباحثني واملبتكرين يف جمال الذكاء االصطناعي وحتديات مماثلة للحكومات 

قية اي مسؤولية قانونية واخال لدفعوالسلطات الصحية عن تنفيذ االستخدام والطرق واالليات الصحيحة املستوجبة
  ) 2( .وابط جديدة للمسؤولية القانونية عن استخدمات الذكاء االصطناعي ضاستدعى ا اىل اعادة صياغة وهذا 

ميتلك امكانات هائلة لتعزيز تقدم الرعاية الصحية والطب ومساعدة  خري  ترى الدراسة ان الذكاء االصطناعي ويف األ
البحوث  وتعزيزوالرعايا السريرية  املبكرخيص شهذا يشمل التو  ،مجيع البلدان على حتقيق التغطية الصحية الشاملة

ة االمراض واالستجابة جلائحة اعدة يف نشرها ملختلف تدخالت الصحة العامة مثل مراقبسالصحية وتطوير االدوية وامل
دخل ال سيما كما ميكن للذكاء االصطناعي ايضا ان يفيد البلدان املنخفضة واملتوسطة ال،وادارة االنظمة الصحية  ما 

البلدان الىت قد تكون هلا تاثري كبري يف الفجوات يف تقدمي الرعاية الصحية واخلدمات الىت ميكن ان يلعب فيها الذكاء 
كما ميكن للحكومات توسيع خدمات الرعاية الصحية للسكان احملرومني ،االصطناعي دورا مبساعدة االدوات القائمة 

كني مقدمي الرعاية الصحية من رعاية املرضى بشكل افضل واالخنراط يف رعاية  وحتسني الصحة العامة واملراقبة ومت
يف الوقت نفسه لكي يكون للذكاء االصطناعي تاثري مفيد على الصحة العامة والطب اخالقيا جيب وضع  ،كاملة 

يتم استخدامه  االعتبارات وحقوق االنسان يف قلب التصميم والتطوير ونشر تقنيات الذكاء االصطناعي للصحة لكي
فان التحيزات املوجودة يف خدمات وانظمة الرعاية الصحية على اساس العرق والعمر  ،بشكل فعال يف الصحة

 )3( .واجلنس والىت يتم تشفريها يف البيانات تستخدم لتدريب اخلوارزميات جيب التغلب عليها

  

  

                                                        
  . 30ص مرجع نفسه ، -  1
جملد  ،علوم االجتماعية واالنسانلة احلقوق للجم ،تقييم املخاطر القانونية للذكاء االصطناعي يف ادارة ازمة جائحة كورونا ،عمار زغيب  ،امنة سلطاين - 2

  .159ص  ، 170- 144ص ، 03،2020العدد  ،19
3 -  ethics and governance of artificial intelligence for health who guidance world health 
organization 2021-some rights reserved. this work is available under the creative commons 
attribution-noncommercial-sharealike 3.0 igo licence (cc by-nc-sa 3.0 igo; 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo), p5  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo),
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  :عامة واالداب العامة السكينة ال و جمال المدنتطبيقات الذكاء االصطناعي لحماية : المطلب الثالث 

سنتناول يف هذا املطلب تطبيقات الذكاء االصطناعي  للحفاظ على مجال املدن مث نعرج حلماية السكينة العامة 
  .وصول لتطبيقات الذكاء االصطناعي للحفاظ على االداب العامة 

  .التطبيقات الذكية للحفاظ على جمال المدن : الفرع االول 

هذا يف عدم االهتمام باجراءات الدراسات القانونية يف  جمال احلفاظ على مجال املدن يف البحث تظهر مشكلة
وضوع فقد اكتف فقه القانون العام ممن ذكروا عنصر اجلمال العام باحلديث عنه يف سطور قليلة يف حني تكاد امل

من كونه عنصرا من عناصر النظام العام تنصدم الدراسات القانونية الىت تتناول هذا العنصر بشكل خاص على الرغم 
تمع  اختفاء املظاهر  انكما . الواجب على هيئات الضبط االداري محايتها واحملافظة عليها محاية للمصلحة العامة 

اجلمالية يف املدن يشكل حبد ذاته نوعا من انواع التلوث البيئي املهمة واخلطرية يف الوقت احلاضر اذ مساها بعضهم 
ادية العصر بسبب مشكلة اختفاء املضاهر اجلمالية يف املدن اصبحت يف الوقت احلاضر من الضواهر االعتيمشكلة 

ا اجلمالية املتنافسة وهذه الظاهرة تعد من  للمدنالبيئة اخلارجية  تحىت فقد الىت تزداد يوما بعد يوم  مظهرها وثور
نظومة البيئية بصورة عامة فضال عن اضرار بيئية تقع على احلالة املشاكل البيئية املعقدة الىت ترتك اضرارا كبرية يف امل

  ) 1(التنشئية والسلوكية لالنسان بصورة خاصة لذلك فانه من الضروري ان يساهم القانون االداري يف محاية البيئة 

  .- ة جية االنتقال الى المدن الذكيالسكنات الذكية استراتي-الضبط االداري للبيئة العمرانية : اوال  

ان تنظيم عناصر البيئة الفيزيائية للمدينة او ملنطقة عمرانية معينة يوجب تبلور الصورة احلسنة املتكاملة للعالقات بني 
فتعطي بذلك شخصيتها احلضرية املميزة حبيث يستند التنظيم الفضائي يف ذلك  ،عناصر التكوين الفضائي للمدينة

عمل على ابراز نقاط واماكن القوة يف البيئة والىت يتوجب احلفاظ عليها سلسلة من احملددات والعناصر التصميمية ت
والىت تعترب املستجدات رات احلصرية املستقبلية ومن هذه وتعزيزها لتوفر املرونة والقابلية الستيعاب املستجدات والتطو 

اجلذب الكبري للمدن وباتت املباين الذكية والىت اصبحت من املصطلحات الرباقة ذات ،مقياس مهما حلماية البيئة 
ا من البناءات الصديقة للبيئة   )2( .تلعب على وتر املدن السياحية لالستقطاب اكرب كو

                                                        
 ، 2017 ،1القاهرة طبعة  ،املركز العريب للنشر والتوزيع  ،دور الضبط االداري البيئي يف محاية مجال املدن دراسة مقارنة ،سجي حممد عباس الفاضلي  - 1

  .14ص 
   216ص  ، 2021- 2020جامعة ام البواقي  ختصص قانون ، اطروحة دكتوراه،لضبط االداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ا ،وفاء عز الدين - 2
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باين للحصول على بناءات ذكية يف احلفاظ على البيئة عن طريق استخدام موارد املويتم ذلك بتجسيد نظم ادارة هذه 
   .ة للنفايات واالدارة الذكية للمياه ونظم احلد من الكوارثاالدارة الذكي مايسمىالطاقة كادارة النفايات او 

  :ثانيا التطبيقات في مجال الحفاظ على البيئة  

واحلفاظ على املوارد من خالل مراقبة تلوث  البيئةان الذكاء االصطناعي القدرة على تسريع اجلهود العاملية حلماية 
ت النقل ومراقبة ازالة النفايات والتنبؤ بالظروف احليوية القاسية اهلواء وانبعاثات الطاقة واملساعدة يف تطوير شبكا

وهناك قدرات كبرية كامنة يف استخدام التعلم االيل والذكاء االصطناعي يف مجع وحتليل البيانات للمساعدة يف 
طلب عليها مع حيث ميكن استخدام التعلم االيل لتحسني طرق توليد الطاقة وتنظيم عملية ال ،مكافحة التغري املناخي

اضافة اىل نشر اجهزة االستشعار والعدادات الذكية داخل املباين جلمع  ،الرتكيز على استخدام الطاقة املتجددة
   .البيانات واملراقبة والتحليل وحتسني طرق استخدام الطاقة داخل املباين

  في مجال تنقية الهواء  - 1 

ظة بلحظة حلذكاء االصطناعي تسجيل جودة اهلواء والبيانات البيئية ميكن الجهزة تنقية اهلواء الذكية الىت تستخدم ال
كما ميكن ان ترسل االجهزة يف املدن واملناطق احلضرية حول مستويات   ،العمل على زيادة كفاءة املرشحات اهلوائيةو 

يع ودقيق وهناك ادوات موجودة حاليا ميكنها الكشف عن مصادر التلوث بشكل سر  املناطق املختلفة،التلوث يف 
معةحيث يستطيع التعلم االيل حتليل البيانات  من املركبات والطائرات واجهزة الرادار والكامريات للحد من تلوث  ا

   )1(.اهلواء

ال قيام الوكالة الفضائية اجلزائرية وهي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري بعدة  وماجاء به املشرع اجلزائري يف هذا ا
للحصول على صور ملراقبة الظواهر الطبيعية  2002سنة  1طالق القمر الصناعي السات مشاريع نذكر منها ا

للحصول على  2010ا سنة 2والتطبيقات املوضوعية النظمة االستشعار عن بعد واطالق القمر الصناعي السات
ال  غرافية ومشروع اخر كم يهتم بالبحوث البيئية اضافة اىل مشروع انشاء انظمة معلومات ج  20صور عالية الدقة 

   )2(.النشاء خريطة فضائية حمليط اجلزائر

                                                        
 .www 22:00ساعة  23/09/2021اطلع عليه  21/09/05الذكاء االصطناعي سالح جديد يف يد البشر ملاجهة البيئة ،حممد ساجلة  -  1

Algazera.net  
 واخرون،دور انظمة النقل الذكية يف حل املشكالت املرورية واحلد من التلوث دراسة حالة النقل الربي يف اجلزائر،جملة العلوم االنسانيةلعلمي فاطمة  -  2

  .88، ص 2017العدد،17جامعة بسكرة ، جملد 
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  : بعض التطبيقات في تنظيم حركة المرور -2

ا ازدحام مروري وهذا االخري يولد عنه التلوث اهلوائي الذي يضر   تستعمل هذه التطبيقات عادة يف املدن الىت 
يتم توليد معلومات حركة املرور باستخدام  حبيث بانكوك وتايالند بصحة االنسان ولقد استعمل هذا التطبيق يف 

لتنبيهها بوجود ازمة وقع املركبة يف سيارات االجهزة وعربات النقل متعمل بالنظام العاملي لتحديد  اجهزة استشعار
   )1(.اختناقات املرورلفك مناطق ا يف العامل  عدت وقد مت استنساخ هذا النظام اىلمرور خانقة 

ال بانشاء تطبيق ادارة املرور على الطرف وهو نظام ذكي عاىل الكفاءة الدارة ولقد كانت الصني س باقة يف هذا ا
حركة املرور على الطرق يتظمن التحكيم باالشارات على طرق املناطق احلضرية وكشف حركة املراقبة بالفيديو وكشف 

التطبيق لفك االختناق على املدن الكربة هذا  خمالفات السري ونظام انذار باحلوادث ميكن للجزائر االستفادة من
خاصة اجلزائر العاصمة ، باالضافة اىل نظام املستشعرات اجلديدة لنظام املراقبة الذكية الىت تعتمد على الكامريات 

  )2(.املركبة على اطوار الشوارع ملراقبة حركة املرور

  :ثالثا المستشعرات الجديدة لنظام المراقبة الذكية للمباني 

  :    نظام المراقبة الذكية - أ 

يهدف هذا النظام اىل تعزيز امن وسالمة االرواح واملمتلكات من خالل مركز تشغيل عمليات الطوارئ يعمل على 
الطوارئ املركبة يف امليادين السكنية بشكل مباشر وفوري  انذارمدار الساعة ويستخدم احدث التقنيات ملراقبة اجهزة 

املباين و املبىن كبري احلجم و ع املباين ويقسم اىل مبىن صغري احلجم واملبىن متوسط احلجم ويشمل املشروع كافة انوا 
  )3( .ةيولقد مت تطبيق هذا النوع يف االمارات العرب الضخمة

  :اجهزة االستشعار عن بعد -ب 

ستشعار عن بعد االالف من اجهزة االحيث يوجد  ةاملدن الذكية ذات البنية التحتية املتشاجند هذه االجهزة يف 
البيانات  ، حيث تقوم جبمعالشوارع  انارةاملياه واعمدة  خمططاتيف الطرق وشبكات الصرف الصحي  املوزعة

                                                        
تمع الذكي  -  1 تقرير  ،2017-2014مات واالتصاالت فرتة الدراسة التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات التكنولوجيا املعلو  ،اقامة ا

  41ص، 2017 ،جلنة الدراسة مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت،قطاع تنمية االتصاالت 
تمعية  ،حممد حممد اهلادي - 2   .46ص  ، 2021مصر  ،الدار املصرية اللبنانية ،الذكاء االصطناعي معامله وتطبيقاته وتاثرياته التنموية وا
   23:00ساعة  23/09/2021تاريخ االطالع ،حكومة ديب موقع  ،الدارة العامة للدفاع املدين ديب ا - 3
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ار بل وحىت حاوية القمامة ميكن ان تكون متصلة بشبكة االنرتنات مرسلة جممو  عة من التغريدات واملعلومات ليل 
ديرها اخلرباء واملتخصصني يف جماالت الدمج يف اجهزة يات او من خالل شبكات رصد بيان على موقع التويرت

  ) 1( .االستشعار عن بعد

  : االداب العامة السكينة و  التطبيقات في مجال حماية : لثانيالفرع ا

احملافظة على حالة اهلدوء والسكون ومنع الضوضاء الىت تقلق راحة السكان والناجتة من حبماية السكينة  ويقصد
الشياء او احليوان او عن طريق ابواق السيارات او مضايقات الباعة املتجولني يف الشوارع اوغريها لذلك االنسان او ا

الكثري من التشريعات حرصت على محايتها ، اما محاية االداب العامة فظهرت ىف القضاء الفرنسي يف القرار  فان 
لس الدولة يف قضية لونيتا يف سنة   ربط االداري على العناصضيقصر اغراض الل  ،حيث كان قب 1959الشهري 

قضي جملس الدولة  ماصر االخالق واالداب العامة عندالثالثة السابقة للنظام العام اال انه اضاف فيما بعد عن
ماية االخالق واالداب العامة وكان ذلك يف حلالفرنسي حبق سلطات الضط االداري يف التدخل يف بعض احلاالت 

الم السينمائية اذا كان من شان عرضها اثارة اضطرابات جسيمة يف النظام العام بسبب الصفة جمال خطر عرض االف
   . العرضغري االخالقية للفيلم حمل 

فحماية السكينة  يقلق راحة السكانباغالق مصنع  ة فقد تامرملهمة يف الدولوتعد محاية السكينة العامة من االمور ا
،لذا فهذه النسبية دقيقة للغاية ال ميكن للبشر حتديدها بدقة لذا )2( يان نسيبي خاص يتميز بتبالعامة هي هدف ضبط

جلات العديد من الدول الستعمال انظمة الذكاء االصطناعي لتحديد نسب الضوضاء واقالق راحة السكان حىت 
  .تتدخل يف الوقت املناسب حلمايتها 

ملهمة على ذلك خوارزميات الويب ومن االمثلة ا الرقمي ، اما ماخيص االداب العامة فمجاهلا توسع وانتقل اىل العامل
هذه  وهنا تقع لغلق احملتوى املنايف لالداب العامة، تستجيب  غري اخالقي يف بعض االحيان ال تنشر احملتوى الىت 

ماهو مقبول املهمة على عاتق االدارة العامة الضامنة للنظام العام واملصلحة العامة وجيب ان يقع حتديد نطاق وحدود 

                                                        
  193ص، عبد الرؤوف امساعيل ، مرجع سابق  - 1
يد غنيم عفسان املصري  -  2 ا يف دولة الكويت ماجيستار ،عبد ا   2011جامعة الشرق االوسط  ،قسم القانون كلية ،سلطة الضبط االداري وتطبيقا
    77 ص،
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تقنيات حديثة  تطوير ذلك مت ل ،ونتيجةات عاملية املواطنني ثقافيا ودينيا على عاتق السلطات العامة الىت تعكس خيار 
  ) 1( .مبا سيقع من خمالفات للنظام العام واالداب العامة ذات جمال تنبؤي 

ال االكرتوين نظام حتليل ومن بني ماميكن االشارة اليه يف جمال انظمة اليقظة للحفاظ على االداب  العام يف ا
بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بابتكار  2008البصمات والصور والفيديوهات والذي جاء به الباحث فريد سنة 

فاظا على التظام العام االلكرتوين اي االداب حنظام فوتودنا الذي يهدف ملكافحة نشر الصور االباحية لالطفال 
ا مراكز متخصصة العامة يعتمد هذا الن الطفولة حيث  حلمايةظام على ماليني الصور االباحية الىت جتمعها وحتتفظ 

ا  التعرفيتم استخراج البصمة املميزة للصور عن طريق التجزئة مما ميكن من  عليها فور نشرها حىت ولو مت التالعب 
    ) 2(. او فحصها

ال االلكرتوين جيد ان اسلوب احلظر وحماربة مثل هذه التصرفات هو ال احلفاظ على االداب العامة يف ا واملتتبع 
تستعمل اسلوب التتبع واحلذف املياشر للمحتوى  الىت االسلوب االجنع ولقد طورت العديد من الدول انظمتها الربجمية

صطناعي تربمج الذكاء اال وانظمةاملرفوض اخالقيا واملخالف لالداب العامة حسب ماهو متعارف عليه وفق كل دولة 
اعلى هذا االساس  يتعلق  2017ولقد كانت املانيا سباق يف هذا االجتاه بصدور قانون سنة  ،وفقا للقوانني املعمول 

واملشرع الفرنسي استعمل اسلوب احلجب وازالة  االلكرتونية،بتحسني انفاذ القانون على الشبكات االجتماعية 
اما املشرع اجلزائري فلم ينص على ذلك  ،نون الثقة يف االقتصاد الرقميمن قا 16/1احملتوى كما جاء يف املادة 

صراحة ولكن جنده يشري اىل ذلك بالنسبة الصحاب مسؤويل مقدمي اخلدمات الوسيطة على احملتوى الصفحات الىت 
ا فجاء ذلك يف املرسوم التنفيذي رقم  ا او يؤو مات الذي يظبط شروط وكيفيات اقامة خد 257-98يستخرجو

املتضمن القاوعد  04-09باالضافة اىل االشارة اىل ذلك عرضا يف القانون  14االنرتنات واستغالهلا وفق نص املادة 
  ) 3(12للمادة  1اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها من خالل الفقرة 

  

  

                                                        
1  - Boris Barraud, le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde 
juridique docteur en droit, chercheur au lid2ms (laboratoire interdisciplinaire de droit des médias 
et des mutations sociales، université d’aix-marseille) revue lamy droit de l’immatériel, 2019,p6  

  .303ص  ،الظبط االداري لشبكات االجتماعية االلكرتونية مرجع سابق  ،بلخري ايت عوديةحممد  - 2
  .282-281ص  ، نفسهمرجع   - 3
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  :خاتمة الفصل 

تمعي الذي  ينطوي عليه الذكاء االصطناعي من املهم العمل من اجل سياسة ذكاء اصطناعي يف ظل التحول ا
دف اىل خلق مناخ امن ومناسب للرقمنة وتسخري جيب ان  ،الذكاء االصطناعي فرص متماسكة واسرتاتيجية 

دف اىل تسخري الفوائ د مع تقليل يسرتشد تطوير واستخدام الذكاء االصطناعي باملعايري واملبادئ االخالقية الىت 
موعة واسعة من املهن   تمع واالفراد هذا ليس فقط للباحثني واملهندسني ولكن    املخاطر على كل من ا

مال انظمة ذكية جيب ان ينظر اىل مسالة احلفاظ على النظام العام مبدلوليه وعليه  فان اختاذ اجراءات وقائية باستع
ذه املشكلة اثناء التخطيط العامة وان االهتم لسياساتل التقليدي وااللكرتوين باعتبارها جزء مكمل هو من ام 

منها  لرقمنة  وذلك باختاذ عدة اساليب بداية بتحليل املخاطر النامجة عن االنتهاكات العمدية ،واجب االدارة العامة
تمع لوطة عن النظام حملاولة زعزعة اركان الدول من خالل التجسس ونشر افكار مغ ،نشر االفكار املسمومة يف ا

منع وعليه جيب على االدارة العامة استعمال انظمة االستشعار او التحكم يف  ،وحماولة اضعاف مراكز الدولة احلساسة
 شديد الرقابة االكرتونية البصرية يف مجيع احناء البالد باالضافة اىل ت ،الدخول اىل مواقعها سواء غرف املصادر او املباين

شكالت القائمة عن تطبيق الذكاء االصطناعي مثل التحيز والظلم مبجرد ازالة التحيز البشري حل امل كما ال ننسى،
لتدريب اخلوارزمية وترميز االنصاف كهدف سنكون قادرين على استخدام النظام  املستخدمةمن جمموعة البيانات 

ظ على النظام العام متنوعة تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال احلفا،وعلى هذا االساس فان على نطاق واسع 
وكثرية سواء يف جمال االمن العام والصحة العامة وستعطي احللول الفعلية لكثري من املشاكل ولكن جيب ظبط تطبيقها 

 .تقنيا وقانونيا الن مامت دراسته يفتقد اىل هذا اجلانب 
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  خاتمة الباب  

ال ونظرا لكثرة الدراسات وجدت الدراسة ا حلالية ان هناك الكثري من التناقضات يف الدراسات الىت تتناقض يف هذا ا
مع بعضها البعض وهذا صعب لنتمكن من االجابة على وجه اليقني لتحديد ممكنات الذكاء االصطناعي من الناحية 

ال للنقاش القانونية فعملية االسقاط على القواعد التقليدية مستمرة رغم تطور التكنولوجي املتطور هو الذي يفتح ا
وجب  ،فلوال التطور ملا كانت هناك دراسات اصال لذا والفقهاءكس من طرف الدراسني واملنظرين ال الع القانوين

ونشر  تطويرعلى الدولة او السلطات العامة ان تعمل على  كما جيب. التمعن والتدقيق يف الدراسة القانونيبة البحتة 
الذكاء االصطناعي اكثر امانا وموثوقية وقابلية لالستخدام وقابلية التشغيل  املعايري واالختبارات وطرق القياس جلعل

 مقاييسوتضمني  االجراءاتعلى البيانات وبالتايل جيب تطوير  ةتخذ قرارات بناء على مناذج مبنيىي هذا االخري
بيقات الذكاء االصطناعي فتط ،واخلصوصيةالتشغيل وقابلية االستخدام واالمن  وقابليةجديدة لتطبيقها على البيانات 
يف قواعد القانون االداري الراسخة  خللتوافق مع املبادئ االساسية له حىت اليقع تيف جمال املرفق العام جيب ان 

شاهدنا ان جل التطبيقات املستخدمة يف اخلدمات العمومية هلا ميزة تقنية حبتة بعيدة كل البعد عن االنظمة القانونية ،
اما من ناحية التطبيقات يف جمال محاية النظام العام هلا مايربرها نتيجة  ،ملرفق العام للخدمة العموميةاملتبعة يف تسيري ا

اظهرت بعض الدراسات ان انظمة الذكاء االصطناعي والىت احلماية من التهديدات  التطور الرهيب خاصة من جانب 
ا تشويه نتائج  ميكن ان تتجه اىل عملية االستعمال التعسفي او التحيز املربمج ومن بني القضايا الىت متت اثار

قوم تالتالعب بالبيانات الىت مت حقنها اثناء التعلم الذي و اخلوارزمية بشكل تعسفي عن طريق معاجلة بيانات االدخال 
انشاء هجمات جديدة بناء على نقاط ضعف يف تقنيات الذكاء االصطناعي يف خوارزمية الذكاء االصطناعي  به

ا ولد التخوف لدى الكثري من الدول على امنها املعلومايت نتيجة لذلك ظهرت فكرة النظام العام االلكرتوين مم،نفسه 
  والذي حيافظ باالخص على امن املعلومات اخلاصة والسرية لدى الدول حلماية السيادة واالمن القومي 

لتكثيف  الوطنية االدارة العامةايت دور السالمة موضوع يهم اجلميع وليس اخلرباء فقط خاصة القانونيني وهنا ي
   .الدفاع السيبرياينو المن املعلومات  الدراسات

وقابلية التدقيق لالنظمة املستعملة من خالل تطوير قدرات الالزمة ملراقبة وفهم : زيادة الشفافية :  ومع كل هذا وجب
حول القابلية للتفسري بعد ذلك جيب  خالل االستثمار بكثافة يف البحث تشغيله ومن ناحية اخرى من ومراجعة

  .تكييف محاية احلقوق واحلريات مع االنتهاكات احملتملة املرتبطة باستخدام انظمة التعلم االيل
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ة يف القرارات االدارية والعقود االدارية الىت كانت تعتمد على الطرق تتمثل الوسائل القانونية لنشاط االدارة العام
يف جماالت نشاطها  ومع تبين االدارة العامة ملمكنات الذكاء ااصطناعي ،االداريةللوظائف  التقليدية يف تنفيذها

 لقرارا االداري اخلوارزميا واالداري االلكرتوين فظهر مصطلح القرار  ،االداري تغريت معها مفاهيم الوسائل القانونية 
البلوكتشني و الوكيل منصة  مثل العقد االداري االلكرتوين والذكي ومع هذا االخري ظهرت تطبيقات جدديدة و

املصطلحات ستغري هذه ن القانوين هل أالدراسات املختلفة املهتمة بالش تساؤلتمع هذه املصطلحات  ،الذكي
بعملها بشكل مستمر دون  متقو  أالت عقد االداري ام هي جمرد وسائل تتمثل يفاملفاهيم القانونية للقرار االداري وال

ا على الدوام دون النظر اىل الوقت او الظروف احمليطة بالعمل ، اي جمرد  الشعور بكلل وملل وهلا فوائد كثرية بقدر
تطبيقات مهمة يف احلياة اليومية  حبيث تصبحتغيري يف سريورة العمل من النمط التقليدي الورقي اىل اجلانب االلكرتوين 

يف ،على كم هائل من البيانات  ةبتقدمي اخلدمة بدال من الوظيفة  التقليدية للتخلص من العوامل املتكررة املعتمد
للعقود االدارية اجراءات جديدة  ظهر معهفتطبيق نظام االدارة العامة االلكرتونية  ،حقيقة االمر هذا التساؤل له مايربره

ر املتعاقد مع االدارة وامناط اخرى من العقود فرضها نظام التجارة االلكرتونية واثبتت ان هناك مشاكل قانونية  الختيا
يف العقد االداري  ،االيطار االجيرائي لالجياب والقبول ،كثرية نتيجة التطبيقات االلكرتونية مثل السرية يف تقدمي العطاء

اما القرار االداري  ،من تدخل تشريعي لكفالة سالمة اجراءات العقود االداريةاملربم عن بعد وكنتيجة هلذا الطرح البد 
ومت هناك قرارات ادارية خوارزمية تصدر اليا دون تدخل بشري اي ذاتية التنفيذ فتباينت الدراسات على انااللكرتوين 

مناط لتسييري االدارة أعادة ا دغري صحيحة ، اذا االمر ليس جمر  رية خوارزميةادا صدور قرارات النقاش حول مشكلة
ذه اجلوانب القانونية دون التطرق اىل اجلانب  فهناك مشاكل قانونية هامة نتيجة هاته االنظمة لذا ستهتم الدراسة  
التقين وستعاجل يف الفصل االول القرار االداري اخلوارزمي مث العقود االدارية االلكرتونية يف الفصل الثاين وستتطرق اىل 

  .يف هذا اجلانب ملسؤولية الناجتة عن القرارات االدارية اخلوارزمية والوكيل الذكي يف ابرام الصفقة العموميةمفهوم ا

  



 

 

  

  
  
  

  :الفصل االول
القرار االداري الخوارزمي
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  .القرار االداري الخوارزمي :الفصل االول   

دة مع تطور الكم ظهرت مفاهيم جدي ،ية العاديةخالفا للقواعد العامة املطبقة على االجراءات املنوطة بالقرارات اإلدار 
م  االتصال واملعلوماتتكنولوجيا اهلائل لوسائل  واليت ساعدت بكثري صناع القرار او االدارة العامة يف اختاذ قرارا

ة نتيجة التخوفات من إعطاء الصيغة القانونية للقرارات الصادر  لكن هناك بعض  ،هلا اإلدارية وحتديد املراكز القانونية 
الذي يتماشى مع صدور القرارات  القانوين اىل تغيري مفاهيم النظام هذا سيؤدي،استعمال الوسائط االلكرتونية الذكية 

ومناقشة من الدراسة يف هذا الفصل فكرة تقنيات الذكاء االصطناعي يف  ويزعزع قواعد القانون االداري اإلدارية 
فرتاوحت الفكرة يف  ،او ما يسمى الوسائط االلكرتونية الذكية  ات يف التطبيقاخلوارزميالقرارات اإلدارية خاصة ظهور 

 ،كون أن القرار اإلداري العادي له أركان وأنواع ثابتة كما أن املسؤولية حمددة بدقة رغم بعض االختالفات املوجودة
جاء  قواعد القانونية بعد حىتالذي مل حتدد فيه ال ظهور القرار االلكرتوين وهو ليس موضوع حبثنااملشكل يكمن يف 

ال  توصلت اليها خمتلف الدراسات الفقهية بعده مايسمى بالقرار اإلداري اخلوارزمي الذي يصدر عنه ثالث أنواع 
ناجتة عن عملية إسقاط القواعد العامة ولكن نتيجة تطبيق النظم الذكية يف اختاذ القرارات اإلدارية وهي القرار اإلداري 

هذا األخري يتخذ سلطة دون تدخل املستخدم ذايت التنفيذ وهنا تولدت فكرة قص واملختلط والتام النااخلوارزمي 
وتتماشى مع ماهو حاصل من فكرة ان القرار الذكي قي اختاذ ،املسؤولية اإلدارية الناشئة عن القرار اإلداري اخلوارزمي 

اعا يف فكرة هذا الفصل حماولة لتحديد املفاهيم القرار هل هو جمرد نظام ام قرار إداري فردي كل هذا سنناقشه تب
وفقا الهم .القانونية دون اخلوذ يف اجلانب التقين الىت هي معقدة وهي ليست من اختصاص الدراسة او رجال القانون 

خاصية من خصائص القانون االداري من حيث كونه قانون يتمتع مبرونة متجاوبة باستمرار مع كافة التطورات 
  .خمتلف االنظمة واالفكار  احلاصلة يف

القرار االداري سيكون االكثر تاثرا بتداعيات تطبيق الذكاء االصطناعي املستقل بعمل االدارة  ان مع اعتقاد الدراسة
هذا العمل وباعتباره  طالقا من حضوره املستمر يف تاطريباعتباره وسيلة دائمة وقائمة بصورة ملحوظة بيد االدارة وان

ا لذلك تتعاظم فرضية اللجوء عمليا اىل احلاسوب وغريه من الوسائل االخرى الصداره الكرتونيا من من اهم اساليبه
جانب االدارة املختصة وهنا تكمن امهية التحدي ملثل هذا االمر من الناحيتني العملية والقانونية على ان جلوء االدارة 

داري او اصداره قتصرا على عملية اعداد القرار االاىل واقع الذكاء االصطناعي يف مسائله واجراءاته لن يكون م
فحسب بل ان ذلك يتسع ليشمل اهم جانب يف حياة القرار االداري وهو نفاذه فاالخري يعكس نقطة التحول يف 
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سرية القرار وركيزة االشغال به من دائرة التحضري املادي اىل مرحلة التطبيق القانوين حبيث جيعله صاحلا للبدء يف ترتيب 
  )1(.عليا باملراكز القانونية هلماثاره يف مواجهة اطرافه ومتصال ف

  .الخوارزمي القرار االداري  ماهية: المبحث االول 

تمع وتشبع حاجات افراده وتستخدم  تمع الذي تعيش فيه ونشاط حيوي مستمر ختدم ا تعترب االدارة جزء من ا
ا من ظروف وتاث ،بشرية ومادية وفكرية ،املوارد املتاحة فيه تمع من عادات وقيم وتتفاعل مع ماحييط  ر مبا يف ا

وتقاليد وتؤثر فيها وينطبق هذا املفهوم على االدارة يف اي جمال اذ انه يشمل اساسيات االدارة وهي االهداف واجلهود 
  .اجلماعية واستغالل املوارد الطبيعية ووظائف االدارة 

ولة وحتقيق اهداف عامة للمجتمع فان االدارة فاذا حنن نعمل يف حقل من احلقول املختصة بتنفيذ السياسة العامة للد
ا تتوىل الشؤون العامة للمجتمع كما ترمسها احلكومة وحتدد طريقة تنفيذها فاالدارة العامة  هنا تصبح ادارة عامة ال

ة هي تلك العملية االجتماعية املستمرة الىت تستخدمها املوارد املتاحة للوصول اىل هدف حمدد لتنفيذ السياسة العام
جماالت لالنشطة تتوالها االدارة ،للدولة وخدمة الصاحل العام للمجتمع فهي اذن جزء من الرتكيبة السياسية له هناك 

العامة تكمن يف احلفاظ على النظام العام ومسالة املرفق العام واخلدمة العمومية تظبطها وسائل قانونية املتمثلة يف 
صنع القرار االداري  تعتمدعلى املعلومات فاذا توفرت )2(جندد ان عملية لذا ،العقد االداري والقرارات االدارية 

املعلومات الدقيقة الصحيحة كان من السهل حتصيلها عند الطلب وبالكمية املطلوبة والنوع املالئم بالسرعة املناسبة 
للمعلومات تعد  جلديدةافان ذلك يسهل مهمة متخذ القرار ويعينه على التوصل اىل القرار السليم لذلك فان النظم 

شيئا حيويا يف االدارة العامة وقد انتشر استخدام االنظمة االلية وااللكرتونية يف معاجلة البيانات وادخلت عليها 
  )3(.االداري رتطورات كثرية وصلت اىل تطبيق الذكاء االصطناعي يف صنع القرا

لنبني فيه انواع صدور القرارات االدارية نتيجة استعمال  اخلوارزميوعليه سنناقش يف هذا املبحث مفهوم القرار اإلداري 
أركانه وشروطه لتتاح لنا الفرصة لتجنب موضوع اإلسقاط يف أنواع القرارات اإلدارية حىت  مث خصائصه و االتكنولوجي

الذكي ماجاء به القرار اإلداري اخلوارزمي الناتج عن استخدامات ممكنات النظام من حيث تتضح لنا الصورة أكثر 
ا من عن طريق الوسائط االلكرتونية الىت تعتمد على خوارزميات   .االدارة العامة  اليت تستمد بيانا

                                                        
  . 14ص ،  2015،جامعة عني مشس  ،دراسة تطبيقية  ،اطروحة دوكتوراه يف احلقوق  ،النفاذ االلكرتوين للقرار االداري ،حممد سليمان نايف بشري  - 1
  تاريخ االطالع .2018 04 20  ،موقع جملس الدولة الفرنسي،نائب رئيس جملس الدولة،القاضي االداري والذكاء االصطناعي ،جان مارك سويف  - 2
  .19ص ،1982،مصر  ،معهد االدارة العامة ،مقدمة يف االدارة ،على حممد عبد الوهاب  - 3
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  .مفهوم القرار االداري الخوارزمي : المطلب االول 

ا االدارة وتستمدها من القانون العام   يعد القرار االداري اهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة الىت تتمتع 
ا املنفردة على خالف القواعد العامة يف القانون اخلاص انشاء حقوق او فرض التزامات  بواسطته تستطيع االدارة باراد

والقرار االداري  ،اىل ان ادارة املصاحل العامة والىت جيب تغليبها على املصاحل الفردية اخلاصة ،ويرجع السبب يف ذلك 
الدارية يتكون من عدة اركان وهي ركن االختصاص والشكل واحملل والسبب باعتباره نشاط مهما من انشطة السلطة ا

ا مشوبة بعيوب قابلة  والغاية الىت تعد عماد للقرار االداري ومتثل ايضا حدودا الجيوز لالدارة خمالفتها واال عدت قرارا
من اوائل العناصر الالزمة لبناء  لالبطال او البطالن ومن وراء ذلك يهدف القضاء االداري اىل ترسيخ ومحاية مبدا يعد

دولة قانونية معاصرة اال وهو مبدا املشروعية اضافة اىل ضمان سيادة القانون وسريان احكامه على املخاطبني به 
  )1(.وضرورة التحقق من توافق التصرفات الىت تصدر عن اجلهات االدارية مع القوانني املوضوعية

طلب تعريف القرار اإلداري اخلوارزمي الفرع االول وشروطه يف القواعد العامة  وعلى هذا املنوال سنناقش يف هذا امل
  . الفرع الثاين  لطريقة اصداره خلوارزمياتا ومدى توافق هذه الشروط نتيجة ادخال نظام

  :  وانواع صدوره تعريف القرار اإلداري:الفرع االول 

ري ونبني ان تعريف القرار االداري عرف عدة تداخالت مل تبني سنتناول يف هذا الفرع التعاريف املتضاربة للقرار االدا
يف  طريقة الصدور ود هنا هو تبيانوفق القواعد العامة للقانون واملقص تعريفولكن الخنتلف ان له ،لنا طبيعته القانونية 

ميكن باي حال من ماهي اال نوع من انواع صدوره وال،امناط خمتلفة سواء كانت الكرتونية او خوارزمية او كتابية 
مث شرح انواع  بني اوال تعريف القرارا االداري االحوال اضفاء هلا مسة التعريف التشريعي او الفقهي او القضائي لذا سن

    .االداري اخلوارزمي بدقة ثانيا حىت تتضح الصورة ماملقصود بالقرار صدوره 

  :التعريف الفقهي للقرار االداري : اوال 

إفصاح : بأنه ((ء اإلداريني يف تعريف القرار اإلداري بشكل عام فقد عرفه جانب كبري من الفقه خيتلف الفقه والقضا
ا امللزمة مبا هلا من سلطة مبقتضى القوانني واللوائح  اجلهة اإلدارية املختصة يف الشكل الذي يتطلب القانون عن إراد

فوفق هذا التعريف خيتلف القرار )) ء مصلحة عامة بقصد إحداث اثر قانوين معني يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغا
اإلداري عن العقد اإلداري من حيث أن هذا األخري ينتج من خالل اتفاق إرادتني بينما القرار اإلداري فهو تصرف 

                                                        
  .5ص ، 1،2012ط،القاهرة ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القرار االداري  ،عاطف عبد اهللا املكاوي - 1
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ا دون أن تقابلها أي إرادة أخرى وعلى الرغم مما يتميز به هذا التعريف إال انه  منفرد تعرب اإلدارة من خالله عن إراد
متطلبات القرار اإلداري فمن ناحية يدخل شروط صحة القرار اإلداري كما انه مل يعاب بعدم تضمينه لكثري من 

   .يتخصص يف حتديد طبيعته للقرار وانه قصر األثر الوحيد للقرار اإلداري يف إحداث األثر القانوين

غالبية الفقه اقر بان القرار لذا جند ان .))لإلدارة عمل قانوين يصدر باإلرادة املنفردة : ((وعرفه الفقه كذلك بأنه 
ا املنفردة بقصد احداث اثر قانوين معني ائي يصدر من جهة اإلدارة بإراد    )1(.اإلداري عمل قانوين 

فإن  ،دون اخلوض يف التعريفات املختلفة للقرار االداري الن املوضوع مرتبط بنظرية تطبيق الذكاء االصطناعي عليه
ات اإلدارية وبصفة عامة تعترب اكثر مرونة واقل استقرارا من االعمال القانونية يف جمال القانون اخلاص وان املسلم القرار 

عرفها القانون اخلاص يات االدارية ختضع لقواعد مغايرة عامة عن تلك الىت القانون  العام احلديث ان القرر  به يف فقه
ذلك ان املرفق العام الذي ترجع اليه غالبية  ،حسن سري املرافق العامةوان هذه القواعد تستجيب مبرونة ملقتضيات 

قواعد القانون االداري احلديثة خيضع لثالث اسس عامة وهي دوام سريه بانتظام واطراد وقابليته للتغيري والتبديل يف كل 
ون االداري احلديث ومنها ومن هذه االسس الثالثة اشتقت معظم اسسس وقواعد القان  ،وقت ومسواة املنتفعني امامه

ا السلطة االدارية  مىت تعد القرارات االدارية من اهالقواعد املتعلقة بامتيازات السلطة العامة وال مظاهره الىت تتمتع 
  )2(  مدها القانون العام والىت يعت

على انواع صدور القرار  لزاما سنسقطهالذا جند ان بعض الفقهاء طور تعريف القرار االداري وفق هاته القواعد والىت 
الن املسالة يف غاية التعقيد واالختالف وجب توضيح كل التعريفات  تعريف القرار االداري النهائي بعداالداري 

ن مغلب التشريعات مل تتطرق اىل وضع تعريف جامع مانع للقرارا االداري النهائي املتعلقة بالقرار االداري فنجد ا
وعلى هذا اختلف التشريعات حول تفسري صفة النهائية يف القرار االداري  ،هائية لهولكن اخلالف وقع يف صفة الن

فحاول رجال الفقه والقضاء وضع تعريف للقررا االداري رغم اختالف االراء حول هذا االمر اال ان مما جتدر االشارة 
منها التشريع املصري الذي وجود تعريف جامع مانع اال ان هناك بعض التشريعات حاولت  عدم اليه انه على رغم

اشرتط لكي ميكن الطعن بااللغاء يف القرار االداري ان يكون ذلك االخري متمتعا بصفة النهائية واذا كان االمر كذلك 
قانون حمكمة العدل العليا يف يف التشريع املصري فان التشريع االردين ايضا اشار اىل شرط النهائية يف القررا االداري 

                                                        
  . 13ص  مرجع نفسه ، - 1
  .9ص  مرجع نفسه ، - 2
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، هذا االختالف حول صفة النهائية له موضع مهم يف توضيح الرؤية بالنسبة للقرارات  )1( 1992لسنة  12رقم 
  .االدارية اخلوارزمية الىت سنوضحها الحقا 

  :القرار االداري   صدور ثانيا طريقة

 ار، ظهر يف يف اختاذ القر  االنسانعلى الورق وجهد  ةبعدما كان القرار االداري يصدر بالطريقة التقليدية املعتمد
والىت يقصد  ،نظم خدمات املكتب نظم امتتة املكاتب ،انظمة ادارية حديثة منها نظم تلقائية املكاتب ،الوقت احلاضر

ا خدمة متكاملة ومتنوعة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االلكرتونية الىت تقوم جبمع ومعاجلة وخزن وتوزيع 
ان نظم املعلومات  ،و الوثائق واشكال اخرى من االتصاالت بني االفراد واملؤسساتاملعلومات والرسائل االلكرتونية ا

املكاتب ونظم امتتة املكاتب تتوجه للمساعدة يف وضع واصدار القرارات االدارية لدى االشخاص القائمني على 
ن عن وظيفة شاغرة يف مثال ذلك االعال ،وهذا مايطلق على تلك املكونات بنظم مساندة القرار،املرافق االدارية 

االدارة بواسطة الربيد االلكرتوين ونشرها بالصحف االلكرتونية وبعد ذلك يتم ملئ االستمارة وارساهلا عرب االنرتنات 
وبعد ذلك يقوم احلاسب االيل باختيار شخص وابالغه عن طريق بريده االلكرتوين للحضور اىل  ،اىل املوقع االداري

النظام االلكرتوين للحاسب االيل ميكن ان يتصرف او يستجيب ويتعرف بشكل مشغل كليا وعليه ان ،موقع الدائرة  
اي يصبح احلاسب االيل  ،او جزئيا دون اشراف شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه التعرف او االستجابة له

  ولكن املشكل املطروحداري وهذا ماصطلح عليه القرار االداري االلكرتوينشريك املوظف العام يف اصدار القرار اال
)2(   

فتفويض  ،تستوعب مثل هاته االنواع من التطبيقات ام ال  هليف النظرية التقليدية القائمة على صدور القرار االداري 
ليس قرارات االعمال املهمة اىل نظام الكرتوين اذ تصبح الرموز االلكرتونية متارس دور اصدار القرار االداري 

ا وقبل فك ا ،تصورهباالمرالبسيط الذي ن الىت   القانونية هلذا النوع من القرارات  املشاكل فهناك ضوابط جيب التقيد 
ءا طريقة صدوره على شكل وثائق الكرتونية اوطريقة اجلانب الشكلي لصدور القرار سوا كانت ترتاوح وتركز على

ت االدارية والىت ر ة من طرق اصدار القراظهرت اخلوارزميات اىل الوجود فاصبحت هي كذلك طريق،ته الكرتونيا جلمعا
ا ت طبيعيا اليوم استخدام مثل جوجل وامازون اذ با على النجاح يف عدة مشاريع تبنتها بداية اكرب الشركات وساعد

  .مناذج الذكاء االصطناعي يف اختاذ القرار االداري  والىت تستعمل يف لخوارزميات االدارة ل
                                                        

  . 13ص  ، 2016 ،ط االوىل،املركز القومي الصدارات القانونية القاهرة ،صفة النهائية يف القررا االداري،رشا عبد الرزاق حكيم السمري - 1
لد  ،جملة كلية احلقوق جامعة النهرين  ،االدارة االلكرتونية واثرها يف القرار االداري ،زينب عباس حمسن - 2  ،ص 2014،العراق 1،العدد ا  ،16ا
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او  من الناحية القانونيةلكن من دون ان تكون واضحة  بالغة مؤسسساتيا امهيةيشكل متكني اخلوارزميات حيث 
، الن الختاذ القرار االداري بني االنسان واخلوارزمية ال يضمن املخاطر يف هذا االجتاه املسؤولية فان التمكني املزدوج 

ان  جند لذا ،ليا دون تدخل بشريألقرار املشكل هنا ليس شكل القرار االداري وامنا املشكل يف اخلوارزمية الىت تصدر ا
بوقف استخدامات الذكاء االصطناعي الىت تتطلب االستقاللية احلاسوبية من كبار التنفيذيني  نادتاالمم املتحدة 

حول صدور القرار االداري االيل  توضيح  وهو امر يتطلب منها ،هلذه اخلوارزمياتومراجعة اسباب وطرق التفويض 
                 )1(.عند خمالفة القرار االداري العادي البشر وجود لدىاملاالمر كن تصوره اطالقا وهو الشئ الذي ال مي

  :القرار االداري الخوارزمي  :ثالثا 

ذا النوع من التطبيقات سنسلط الضوء على اهم االفكار الفقهية والقانونية يف هذا   الرتباط موضوع الدراسة 
اىل تعريف القرار االداري اخلوارزمي وصوال اىل االركان والشروط واخلصائص  تارزميااجلانب بداية بتعريف اخلو 

  .مع هذا النوع ام ال  ياالدار  للقانونالقواعد العامة  وافقتلنستخلص هل ت

  :  تعريف الخوارزميات  - 1 

تعريف غري رمسي  ا تعريف مناسب للخوارزميات اال ان هناك من صاغ هل على الرغم من عدم وجود امجاع رمسي على
ا ان تشتمل مجيع (( عن طريق  اعتبارها جمموعة من القواعد الىت تعرب عن سلسسلة حمددة من العمليات الىت من شا

ا عمليات حساسة رقمية  املختصني يف بعض ،لذا جند ان ))برامج الكمبيوتر مبا يف ذلك الربامج الىت ال جتري 
اية املطاف هو فقط خوارزمي اذا كان ينفذ  هلم مهم فان مفهومية هذا النوع غري القانون فالربنامج اخلوارزمي هو يف 

، والذي  )2(عدد من اخلطوات احلساسة كما يستخدم مفهوم اخلوارزمي ايضا يف تعريف مفهوم قدرة اختاذ القرار 
ا من اختصاص ال يهمنا يف املسالة هو ليس تعريف اخلوارزميات اجل  الذي يهمنا هو من، موضوعها معقدتقنيني و ال

قواعد الىت تتماشى مع هذا البط ضتاطري تقدم الذكاء االصطناعي واحلد من انتهاكاته فالبد على القانون ان يتطور ل
جند ان الذكاء االصطناعي يسيطر على املهن واالسواق وان تاثري اخلوارزميات على حيث ،التطور التقين الرهيب 

اذ الميكن للقانون ،صب دراستهم يف هذا اجلانب حول موضوع املعاجلة االلية للبيانات القانون جعل معظم الفقهاء ت
باي حال من االحوال ان اليواكب هذا التغري سواء كان يفهم على انه جمموعة من القواعد او القوانني االجيابية 
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 www  22:00 16/09/2021مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات تاريخ االطالع  2021مارس  ،الكاتب ادارة علوم الكمبوتر - 2
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الخوارزميات مصدر  ،نياتفالتقنيات الرقمية هي موضوع القانون ويف الوقت نفسه القانون هو هدف هذه التق،
 . جديد للقانون واداة جديدة النفاذ القانون

القانون الذي وضعه الربملانيون يعد اجراء دستوري له نطاق عام وغري شخصي يضمن عدم وجود اي متييز ومن اجل ف
توجد اي مساواة  من ناحية اخرى التكاد ،احليادية فانه الياخذ بعني االعتبار سوى القليل جدا من املواقف الفردية

نتيجة   )1(امام قانون اخلوارزميات وهذا على العكس من ذلك يدفع حبركة اضفاء الطابع الفردي على قواعد القانون 
  .ملمكنات الذكاء االصطناعي هذا التطور الرهيب 

  :تعريف القرار االداري الخوارزمي   -2

التشريعات  واغلبشريع او الفقه او القضاء تال يف الرغم عدم وجود تعريف حمدد للقرارات االدارية اخلوارزمية 
يف هذا النوع من القرارات على  االعتمادموضوع القرارات االدارية اخلوارزمية وبالتايل كان  مل تتناولوالقضاء  ءوالفقها

نع من وجود بعض لكن هذا المي،طريقة صدور القرار وعناصره ومدى جتاوبه للنظرة القانونية للقرارات االدارية العادية 
احملاوالت من بعض االساتذة الباحثني يف جمال الذكاء االصطناعي والقانون االداري من حماولة تعريف القرار االداري 

بانه القرار االداري املتخذ بواسطة نظام معاجلة خوارزمية معتمد من (( اخلوارزمي ولقد عرفه بلخري حممد ايت عودية 
   )2(.))لغرضطرف االدارة العامة هلذا ا

القررات خوارزميات على عكس االحكام القانونية الىت تعد يف متناول اجلمهور نسبيا غالبا من ان تظل "لذا جند انه 
االدارية خمفية داخل انظمة الكمبيوتر مما جيعل امر فهمها وتقييم تطابقها مع القانون امرا بالغا الصعوبة بالنسبة 

: من املرجع ان تغدو هذه اخلوارزميات : مع االدارة يعرب بعضهم عن الوضعية بالقول  للمواطنني العاديني عند التعامل
من قانون  06 وهذا ماجاء يف املادة "دارة مستقبال وهذا ماجيانب مبدا الشفافية يف العمل االداريلالصناديق سوداء 

واعد الىت حتدد املعاجلات اخلوارزمية املستعملة فانه على االدارة ان تنشر عرب االنرتنات الق،اجلمهورية الرقمية يف فرنسا 
  ) 3( .يف اداء مهامها عند اختاذ القرارات االدارية

                                                        
1  - Boris Barraud, Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde 
juridique, docteur en droit, chercheur au LID2MS (Laboratoire interdisciplinaire de droit des 
médias et des mutations sociale,، Université d’Aix-Marseille, Revue Lamy droit de l’immatériel,  
2019, P5. 
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هذه االنظة على هذا ميكن تبسيط فكرة تعريف القرارات االدارية اخلوارزمية مبحاولة فرض تقسيم القرارات الناجتة عن 
  . نوين هلاتفسري قانقص من حىت تتضح الصورة واملعىن يف ذلك  االلية

ميكن تقسيم القرارات اىل قرارات مربجمة وقرارات غري مربجمة مادام ان  قةالساب اتماتقدم به من التعريف لمن خال
مع ماجاء به الباحث بلخري حممد ايت والدراسة تتماشى االدارة هي الىت ختتار اخلوارزميات لتنفيذ هاته القرارات 

ظام معتمد من طرف االدراة وبالتايل ينقسم اىل نظام مربمج ونظام غريمربمج ماذا اخلوارزمية ن معاجلةاعتبار  من عودية 
  .نقصد بذلك سنشرح ذلك حىت تتضح الصورة واملعىن 

  :القرارات االدارية المبرمجة -أ

ا جديدة يف كل مرة  وهي عبارة عن برنامج  خوارزمي يعاجل القرارات املتكررة والروتينية والىت ال ميكن ان تعامل كا
واملعلومات  ،وهذا يعين بانه ميكن وصف القرار بواسطة جمموعة خطوات متناسقة او خريطة تدقيق او معادلة رياضية

ولقد عرفها حممد السعيد  ،ارت هي التقارير العادية املربجمة سلفاالعامة الختاذ هذا النوع من القر الىت حتتاج اليها االدارة 
ا  "خشبة القرارات املربجمة ا ذات الطبيعة التكراراية با القرارات الىت تكون هلا اجراءات سابقة التجهيز وتطبيقا

  )1(."والروتينية والىت تكون معروفة جيدا او حمددة وميكن وضع برنامج يف احلاسوب لعملية اختاذ القرا ر هلا 

ا   تاخذا ماويالحظ يف هذا النوع من القرارات بان معايري احلكم فيها عادة تكون واضحة وغالب معلومات كافية بشا
كما انه من السهل حتديد البدائل فيها ومن مث هناك تاكيد نسيب بان البديل املختار سوف يرتب عنه حل املشكلة 

  . بفعالية

   ))ذاتية التنفيذ : ((غير مبرمجة القرارات االدارية -ب 

ا مل وهي عبارة عن قرارات جديدة غري مرتبة وليست متابعة وال توجد طر  يقة واضحة ملعاجلة املشكلة يف صدورها ال
ا يف  ،يسبق وان ظهرت من قبل او بسبب طبيعتها وتكوينها الدقيق والذي يكون معقد او بسبب امهيتها لدرجة ا

ا عبارة عن القرارات الغري "حاجة لوضع خاص مفصل هلا ولقد عرفها سيمون روتينية والغري موجود هلا اجراءات  با
سبقا لصدورها اضافة اىل تعقيدها وجتددها مما يتطلب حلوال مؤقتة وبالتايل فان اختاذها يلزم وقت طويل حمددة م

  )2( "وجهد كبري جلمع املعلومات

                                                        
  . 254،ص  2011االردن  ،دار اليازوري للنشر ،دور نظم وتكنولوجا املعلومات يف اختاذ القرارات االدارية ،عدنان عواد الشوابكة  - 1
  . 254،ص  املرجع نفسه - 2



  القرار اإلداري الخوارزمي                                                           الفصل األول              

-160 - 
 

وان القرارات االدارية اخلوارزمية قد تكون مربجمة سلفا وقد تكون غري  ،ترى الدراسة انه من التقسيم السابق يتضح
الية ال يعرف هلا تفسري يف الفقه االداري احلديث وبالتايل  قراراتيانات او وقود هلا حىت تصدر مربجمة وامنا حتتاج اىل ب

دراسة املسؤولية االدارية هلذا النوع من القرارات كما سنرى يف املبحث الثاين من  ان هذا التقسيم سوف يساعد على
  . هذا الفصل

  :  مراحل اتخاذ القرار االداري الخوارزمي  -3

رات االدارية تعترب من بني االنشطة االدارية الىت ميكن ان تستفيد من نظام اخلوارزميات مبا خيتزل على االدارة القرا
  :جهدا او وقتا كبريين وهذا من خالل تفويض عملية اختاذ العديد من القرارات للكمبيوتر وفقا ملراحل حمددة 

ختاذ القراررات مثل بيانات اهلوية نتائج املسار العلمي تبدا بتخزين كميات هائلة من املعطيات املستعملة يف ا*
  .اخل ... والوظيفي الوضعيات اجتاه املصاحل الضريبية 

قتضيه يف مرحلة ثانية تتم هندسة نظام اخلوارزمية للقيام بعمليات االختبار بناء على قاعدة البيانات الكبرية ووفقا ملا ت*
  .النصوص القانونية السارية 

وفق للمعطيات والبيانات عملية اختاذ القرار من خالل اختيار افضل البدائل ب يقوملة الثالثة فان الربنامج اما املرح*
معدة  بياناتوان عملية اختاذ القرارات االدارية تعتمد على ماهو موجود من ،واملتتمعن يف هاته املراحل  )1(املوجودة له

االنظمة املعتمدة على اخلوارزميات جد معقد خاصة وان هناك برامج سلفا والطريقة ختتلف يف نوعية صدور القرارا ،ف
  . ذاتية التنفيذ ال ميكن تصور نوع القرار الذي سينتج فيها، وهذا يقودنا اىل دراسة االساس القانوين له

  :االساس القانوني للقرار االداري الخوارزمي  - 4 

قوانني االدارة املطبقة جند انه نظم سلطة صري يف خمتلف ملبالرجوع اىل بعض التشريعات مثل املشرع الفلسطيين وا
عني املقنن مل ميتد اىل احلد االدىن الذي ان على انه اهم مايالحظ بصدد التنظيم  ،االدارة يف اختاذ القرار االداري

ون القرار يفرض فيه قيودا على االدارة تتعلق بكيفية ممارستها هلذه السلطة فيما يتعلق بطريقة افصاحها عن مضم
ا بالوسيلة املعربة  ،الصادر عنها والتزامها بوسائل حمددة مسبقا يف امتام ذلك لذلك متلك االدارة االفصاح عن اراد

والىت تراها مناسبة لذلك مبا يؤدي اىل خروج القرار حيز الوجود وماعدا ذلك جيب التقيد به نزوال عند حكم القانون 

                                                        
  . 18ص.بلخري ، القرار االداري اخلوارزمي ،مرجع سابق حممد ايت عودية  - 1
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ا باستخدام  الىت عض من ان القوانني القائمةنتهى اليه البإبذلك مع ما ونتفق ال متنع االدارة من التعبري عن اراد
وسائل التكنولوجيا احلديثة مادامت ان هذه الوسائل قادرة على حتقيق الغاية من وجود هذا التعبري خصوصا وان القرار 

واجبة يف االحوال العادية وفقا للنظام قادر على ان خيرج بذات االركان والشروط ال ،الصادر بناءا على هذه الوسائل
كيدا على املوقف التشريعي السابق فان قضاء حمكمة العدل العليا وجملس الدولة املصري يكشف أالقانوين القائم وت

ا امللزمة واملنفردة بقصد احداث اثر قانوين دون ان يرهن  عن ان اساس وجود القرار يكمن يف افصاح االدارة عن اراد
ا االفصاح باستخدام وسائل حمددة يتعني على جهة االدارة اتباعها وان تكون هذه الوسائل من طبيعة ورقية قيام هذ

  .فقط 

ا احملدثة لالثر القانوين ايا كان اسلوب  كما انه ومن املستقر فقها فان القرار االداري يقوم مبجرد تعبري االدارة عن اراد
الصدور الىت ميكن تفسريها قانونا وامنا املشكل يكمن يف طريقة الوجود القانوين  فاملشكل ليس قائم يف كيفية )1(التعبري

  . اخلوارزمي للقرار االداري

  :  الوجود القانوني للقرار االداري الخوارزمي  - 5 

ا متنح بوين للقرار االداري وذلك على اعتنظرا للصلة القائمة بني واقعة النفاذ وفكرة ترتيب االثر القان القرار ار ا
صالحية ترتيب هذا االثر يف مواجهة اطرافه بعد توافر العلم مبضمونه فانه الميكن هلذه الواقعة ان حتقق بدون حتقق 
الوجود القانوين للقرار االداري اخلوارزمي ومبعىن اخر فان هذا القرار ال يستطيع بلوغ مرحلة النفاذ بدون وجوده 

   )2(قانونا

املتقدمة يثري عدة تساؤالت بشان مشروعيتها ووجودها القانوين ومع تاكيدنا على اننا  ان صدور القرارات بالكيفية
لسنا بصدد الدفاع عن مشروعيتها يف هذا املقام بقدر مايهمنا ابراز كيفية وجودها اال اننا نشري باالجياز اىل وجوب 

ارات االلية واال كانت غري مشروعة ومثل هذا وابط الىت ارساها املشرع باخلصوص عند برجمة هذه القر ضالتزام االدارة لل
االمر يكشف عن ضرورة استخدام البناء الربجمي لقرارات االدارة مع النظام القانوين واالحكام القائمة باخلصوص وهو 

ولوجي حيدث باستمرار تغريات يف معظم جوانب نلتطور التكالن ا ،مرارا وتكراراماأكد عليه فقهاء القانون االداري 
هذه القرارات او نفاذها يعين  ابع االيل املالزم لعملية اصدارواذا كان الط ،نشاط االداري ال سيما القرار االداريال

                                                        
-  70ص ، 2015 ،عني مشس جامعة ،دراسة تطبيقية  ،اطروحة دوكتوراه يف احلقوق  ،النفاذ االلكرتوين للقرار االداريحممد سليمان نايف بشري ، - 1
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ان هذه النتيجة نسبية وليست مطلقة اذا ان االصدار او  الفقهاءفاملؤكد بنظر  ،وجود االدارة او تدخلها يف هذا املقام
مبعزل عن العنصر البشري التابع هلا او دون  يتملذلك فهذه الوقائع ال النفاذ جاء نتيجة جمهود ات االدارة مسبقا

    وليس وجوده حول عملية صنع القرار االداري اخلوارزمي لذا فاملشكل يتمحور )1(احلاجة اليه مطلقا كما يشري البعض 

  :عملية صنع القرار االداري الخوارزمي  -6

ني االوىل ادارية حمضة ال ختتص بالرتكيز من قبل القانونيني تتمثل يف عملية يرتكز القرار االداري يف انشاءه اىل مرحلت  
ا اجلزء النهائي  صنع القرر االداري والثانية تظهر يف الشكل النهائي للقرار ويعين جمال الدراسة القانونية والقضائية ال

                          )2(.واملؤثر يف املركز القانوين

شكل القرارا سواء كانت وثيقة ارزمية فاالمر اليهم يف نوعية و ري خيتلف مع القرارات االدارية اخلو لكن هذا التفس 
الكرتونية او ورقية يف شكلها النهائي املهم هو طريقة الصنع القرار يف حد ذاته الذي مل جيد هلا مفسري القانون حل 

ا راحل الىت يعتمد عليها يف صنع القرار امل  بتوضيح اهتم الدارسنيلذا غري واضحة كالقرارا االداري العادي  ال
  .االداري 

  لقرارات االدارية الخوارزمية  ا في مساعدة صنع نظم المعلومات - أ 

ا نظام الكرتوين يدوي او مايسمى بدستور الذكاء االصطناعي او وقوده ولقد  عرف قانون ديب نظم املعلومات على ا
على ضرورة  26زين املعلومات ولقد اقر املشرع االمارايت من خالل قانون رقم يستخدمه مزودي البيانات جلمع وخت

دعم عمليات اختاذ القرارات لدى اجلهات احلكومية بالنظم الذكية حيث  تستخدم النظم اخلبرية الذكية ملساندة 
ا حيث تعتمد تلك النظم غري الروتينية على نتائج  متخذي القرار يف التعامل مع القررات والىت الميكن التنبؤ خبطوا

ا االنسان  تقوممايطلق عليه الذكاء االصطناعي حيث  تلك النظم على فكرة حماكاة عملية اختاذ القرارت الىت يقوم 
ومن مث برجمة هاته النظم ومعاجلتها خوارزميا عن طريق مدها بالبيانات املزودة ومن   )3(او املتخصص يف جمال معني 

ا عملية حتول منمث دراستها اليا حىت التسيري البسيط اىل التسيري   صدور القرار االداري اخلوارزمي  ومن هنا يتضح ا
املعقد يف النظم االدارية املختلفة والتحول من العفوية يف التسيري اىل الربجمة والتخطيط ورسم السياسات 

هلا كما ميكن لالدارة ان تلجا يف اعدادها واالسرتاتيجيات وهو حتول من احلسابات الدقيقة والربجمية مبختلف اشكا
                                                        

  . 422-421ص املرجع نفسه ، - 1
  . 171ص ،2019 ،وزو جامعة تيزي ،اطروحة دوكتوراه ختصص قانون،لنشاط االداري للحكومة االلكرتونية ا،ربيع نصرية  - 2
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ويسمى هذا الربنامج برنامج اصدار القرارات االدارية ،لقرارها بواسطة برنامج اىل معد خصيصا لذلك  يف وقت سابق 
  .وهو حيتوي على حقول فارغة يتم بعثها بشكل دقيق من قبل مدير الربنامج او مايعرف مبدير النظام 

  االدارة  جهةالخوارزمي من  الدارياتقبل فكرة القرار  - ب

اذا ماكانت االستثناءات الواردة اعاله قد تزول كلية وال يصح هلا مكان يف القرار االداري العادي والقرار االداري 
االلكرتوين فان التعامالت االلكرتونية قد تنتج حاالت تستدعي منا الوقوف عليها فاذا كانت االدارة العامة هيئة 

ماهي الوضعية القانونية : نا يف القانون االداري فان التحول االلكرتوين هلذه االدارة يضعنا امام تساؤل مهم حمددة قانو 
  لقرار االداريأ لللخوارزمية يف اختاذ

فان صدور القرار االداري اخلوارزمي والتظلم ضده :   على سبيل املثال مسالة السكوت الضمين على التظلم 
وهي على  رد يعطي لنا  هذا التعبري بان القرار  يشكل قرينة قوية على انه صدر  من االدارةوسكوت االدارة  عن ال

  )1(علم بوجود صدور قرارات ادارية خوارزمية 

ان القانون االداري وجد "لذا يرى حممد سليمان نايف يف ما يتعلق باالساس القانوين للقرار االداري االلكرتوين 
ذا النشاط ويتاثر بكل باالساس ليحكم نشاط االدار  ة باعتباره سلطة خدماتية عامة داخل الدولة ويرتبط حتما 

ا تاتى استجابة ملقتضيات املصلحة العامة وهو مايؤدي اىل قابلية للنمو  ا وال يرفضها طاملا ا مستجداته الىت يسلم 
ي تسمح باالعرتاف بان تطور النشاط وتطور احكامه وعدم توقعها عند حد معني وامام ذلك فان فطرة القانون االدار 

  )2("االداري على قاعدة توافقه مع املصلحة العامة

  تدخل االنسان  :صنع القرار االلي -ج

جيب التنويه هنا ويف هاته الدراسة باالخص والغراض هذا البحث انه يتماشى مع وصف الذكاء االصطناعي بانه 
تاج اوجتاوز القدرات الىت تتطلب ذكاءا اذا كان البشر هم من يؤدونه تقنيات رقمية متعددة متكن االالت من اعادة ان

ن االالت من التعلم والتكييف واالستشعار والتفاعل والعقل والتخطيط وحتسني الىت متكّ  ،مهما تشمل هاته التقنيات
ففكرة  ،ؤ نات والتنباالجراءات واملعايري والعمل بشكل مستقل واالبداع واستخراج املعرفة من كميات كبرية من البيا

يفهم  ،املعايري و القرار اىل جمموعة من القواعد بتقسيممايعرف عليه اختاذ القرار االيل وهو  ىل أو أوجود قرار اداري 

                                                        
    .182صمرجع نفسه ،- 1
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القرار االيل  باستخدام االنظمة اخلبرية او  الختاذ القرار على انه خوارزمية سلسلة من التفكري ختتار البدائل مسبقا
كذلك جمرد تقنيات لصدور القرار وال   ان هذه العملية هي و مزيج من االثنني وميكن حتديد القرار االيل التعلم االيل ا

متتبع فل  انون االدارياالداري وفق القواعد العامة للق ميكن باي حال من االحوال اعطاءها تعريفا مستقل عن القرار
اليف  يف صنع القرار االداري  تقنيةثالث جمموعات ويتم اعتماد  التقين يدرك ذلك جيدا بان العملية تقنية حبتة ا

ا التقنييون سنذكرها باجياز الرقمية  هاتهتتمثل يف حتسني املعرفة العامة خلوارزمية وحتسني وتطوير  جماهلا تقين يهتم 
االمتة اخلوارزمية مع ر بوصف البيانات و بدعم القرا صنع القرار املؤمتم من ناحية الوصف واجلمع مع االنظمة املادية و 

       )1( .الكاملة 

ة هاته اخلوارزميات فالعملية مشرتكة بني االنسان وااللة يف صنع قرار جماذا تدخل االنسان هنا مهم فهو الذي يقوم برب 
ا ال ميكن توقعها ومازاد االمر تعقيدا ان حىت هلكن املشكل ان نتائج هذه القرارات رغم تدخل االنسان يف صنع ،ىلأ

فاالمر ليس مناقشتها  عطو تفسريا دقيقا هلا مما صعب على رجال القانون حىت احملاولة يفيال مل املختصني يف هذا ا
  .ييده أتقبله وت االعتماد عليه ملناقشته ونقده اوله مدخل ميكن 

  :للقرارات االدارية الخوارزمية التحديات االخالقية والشرعية   :الفرع الثاني

لتحديات االخالقية والشرعية النظمة الذكاء االصطناعي التثور يف القرات االدارية اخلوارزمية الصحيحة ا يف املشكل 
القرارات املتخذة باستخدام البيانات  عنالناجم  واالنصافعدم املساواة ل استعمال الذكاء االصطناعي ب بل تثور،
االستخدام و  االدارية  علقة بتحدي التمييز يف القراراتاالسئلة االخالقية املت ،هذا ماجعل عادلةالغري الصحيحة و ال

يف صميم  املشرتكة يف سياق الذكاء االصطناعي واالعتبارات االخالقية والبياناتاالستخدام لبيانات الغري اخالقي 
 احلفاظ على خصوصية ووالقضايا االخالقية يف سياق التعلم االيل  فاحلفاظ على اخلصوصية  ،الدراسات الفقهية

ا من ناحية للحكومات  ا كبريا حتدييعترب البشر  حتديات امن و احلفاظ على سياسات اخلصوصية واليات املعمول 
قد يتم اساءة النه حتديات النزاهة  ودة اىل الذكاء االصطناعي نانعدام الثقة اجتاه القرارات املست معالبيانات وقلة الثقة 

  .لتحديات املتعلقة بالشفافية والثقة والدميقراطية ا باالضافة اىلاستخدام التقدير االداري 

باالجراءات  ية النظمة الذكاء االصطناعي للقيامالدوات تقييم املخاطر االلية بطرق تفويضاستخدام االدارة العامة 
ات عمليتعتمد على  االصطناعي  فانظمة الذكاء،تصوره ميكن  ال القانونية الواجبة واحلماية املتساوية والشفافية

                                                        
1 - Daniel Montoya and Alice Rummery,  the use of artificial intelligence by government: 
parliamentary and legal issues,  nsw parliamentary research service, september 2020, e-brief 
02/2020, p4 
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يف اختاذ القرارات االدارية اخلوارزمية واملسائلة  االدارية  الصندوق االسود الغري مفهومة مما يثري خماوف بشان الرقابة
عدم مع املسؤول عن القرارات الىت يتخذها الذكاء االصطناعي  هوحتديد الوضع القانوين ملن  وعدم القدرة  على

  )1(صطناعي وجود قواعد مساؤلة يف استخدام الذكاء اال

رب االدارة اسناد القرارات اىل احد تطبيقات الذكاء االصطناعي يف حالة  واضح من هو املسؤول ليس اذا االمر  و
مزودي البيانات  ففكرة قبول استخدام هذه االنظمة من جانبها عن طريق ،مبسالة عدم القدرة على التحكم

قد يصبح  هذه االخرية لضخمة كجزء حوكمة البيانات باستخدام انظمة خوارزميات البيانات ا ارزميات ومشغليواخلو 
  : )2(هلاته االنظمة والتقينالصندوق االسود القانوين  يف العملية ويسؤلون عناملوظفون العموميون وسطاء 

 2020جويلية 14حول اسرتاتيجيات الذكاء االصطناعي والبيانات االوربية يف  etucويف هذا السياق جاء قرار
اللجنة ان الثقة الواسعة النطاق وغري املنظمة يف التكنولوجيا ميكن ان تؤدي اىل اخفاقات قد بربوكسل حيث تذكر املنع

سبيل املثال يف حوادث كثرية  هذا اىل صدور قرارات خوارزمية تعسفية على مكلفة يف بعض االحيان ميكن ان يؤدي
ل املنصة الختاذهم اجراءات نقابية تضع اخلوارزمية يف قلب مت فصل العمال بناءا على قرارات حسابية ومت اقالة عما

لتعسف وعدم تاطري القرارات املتخذة مت اخرتاق الشركات وتعرض بيانات العمال للخطر بشكل كبري لاملشكلة 
اية وجيب اختاذ اجراءات شفافة واستباقية لضمان السالمة والصحة للمعنيني ومح ايل فان محاية العمال على احملكوبالت

البيانات واخلصوصية وحقوق االنسان قبل كل شيئ من االمهية مبكان ان يظل البشر مسيطرين على استخدام واثار 
   )3(.ضمانالاي تقنية ذكاء اصطناعي ميكن ان تؤدي االطار التنظيمي الشفاف فقط اىل امكانية التنبؤ و 

اعد قانونية راسخة تزعزع القواعد العامة للقانون هذا مايؤكد ان صدور مثل هاته القرارت قد تنجرعنها املساس بقو 
  .االداري 

  
                                                        

1  - Anneke Zuiderwijket al. et al,  implications of the use of artificial intelligence in public 
governance: a systematic literature review and a research agenda-government information 
quarterly 38 (2021) 101577- journal homepage: www.elsevier.com/locate/govinf -p11  

االحصائية او الرموز املصدر وهي حممية مبوجب قانون  هو بيانات ال ميكن االفصاح عنها وهي خصائص املالئمة للنماذج: الصندوق االسود القانوين  - 2
نية ونقص التعامل االسرار التجارية الىت الميكن منحها ملستعملي االنظمة الذكية اما الصندوق االسود التقين  فهي عبارة عن بيانات متتاز بطبيعتها التق

مرجع  .يا كبريا ملستعملي انظمة الذكاء االصطناعي يف صنع القرار االداري اخلوارزميبالشفافية فاالمر جد معقد بالنسبة هلذه الصناديق وتشكل حتديا اخالق
  11نفسه ص

القرار الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لالحتاد ،ربوكسل ب 2020جويلية 14حول اسرتاتيجيات الذكاء االصطناعي والبيانات االوربية ، etucقرار  - 3
  .2020االوريب لنقابات العمال قي يوليو 

http://www.elsevier.com/locate/govinf
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  :  المصلحة الرئيسية للذكاء االصطناعي في االمور االدارية هي تسهيل عملية صنع القرار  -اوال

دف زيادة كفاءة اخلدمات ا تؤثر على القرار العام او حتل حمله فان اخلوارزميات تستثمر جمال القانون العام   اما ا
 2015يوليو  24ينص قانون : والسياسات العامة الىت تنفذها الشخصيات العامة ففي فرنسا ماتعلق باالستخبارات 

دف الكشف عن االشارات الضعيفة  الرقمي بشان االستخبارات على امكانية استخدام االجهزة املعنية خلوارزميات 
 خالل معاجلة املكثفة لبيانات االتصال دون اي حتديد اجلهة ففي احدى العمليات  بّني  مايربره  وله للتهديد االرهايب

 تربيرومن مث فان اكتشاف هذه االشارات جيعل من املمكن اذا لزم االمر  مدروسةمت اكتشاف اشارة كانت غري  املعنية
   .تدابري املراقبة واملراقبة االضافية

وارزميات الطريقة الىت تتخذها االدارة لصدور القرارات يف جمال القرار االداري  ايضا من املرجح ان تفسر اخل وكذلك
 ،الىت مايسمى باخلوارزميات التنبؤية القائمة على التاسيس والفتح التدرجيي يف سياق البيانات املفنوحة على االدارية

جيب  جتعل من املمكن تقدمي املساعدة يف صنع القرار االداري من خالل توفري معلومات اسرع ولكن قبل كل شيئ
ظفون يف احباثهم شمولية حول مسالة الصدور ميكن للخوارزميات تقليل الوقت الذي يقضيه املو الدقة و ال احلصول على

قراطية  لزمالئهم يف املقابل جيب ان تتحسن القدرة على التنبؤ بقرارات االدارة و مارسات الرب املمع زيادة معرفة 
ا يف باالضافة اىل ذلك تتيح هذه االدوات لالطراف  حتديد فرص جناح االجراءات االدارية بدقة اكثر من خالل قو

صنع القرار يف اخلدمات العامة مكانيات للتحول املتعلق بعملية املعاجلة تفتح اخلوارزميات وبرامج الذكاء االصطناعي ا
  وعلى وجه اخلصوص القرار االداري  

ت االقتصادية واالجتماعية الىت حيدثها هو ثورة حقيقية ان الذكاء االصطناعي يف ضوء الفرص الىت يفتحها والتحوال
جوهرها جيب ان حتضى  على ومع ذلك فانه يتميز خبصوصية التاثري املتناقض ليس على ملحقات احلياة البشرية ولكن

ق الصندو مايسمى   فك تشفري اجل منتستند اىل منطق الشفافية واملسؤولية  لقرارات اداريةقوة الذكاء االصطناعي 
   )1(جيب ان يعتمد استخدام اخلوارزميات اوال على لذااالسود 

  

                                                        
  00:20على الساعة  2021اكتوبر  09اطلع عليه يوم : موقع جملس الدولة الفرنسي خطاب ورقة منشورة على املوقع - 1

-discours :20 avril2018 –le guge administratif et lintelligence artificielle-por gean- marc sauve-
vice president du conseil – www.conseildetat-detat   

  



  القرار اإلداري الخوارزمي                                                           الفصل األول              

-167 - 
 

  مبدا الشفافية -1

تطبيق  اوال  بتوضيح االجتاه للجمهورية الفرنسية الرقمية بالفعل عدة خطوات يف هذا 2016اكتوبر  7اختذ قانون 
ب ان تتصمن القرارات قبل االدارة بشكل خاص باالضافة اىل ذلك جي ناملصدر للخوارزميات املستخدمة مرموز 

ان تسمح هذه االحكام لكل فرد و الفردية الىت يتم اختاذها على اساس املعاجلة احلساسة اشارة صرحية اىل هذا االجراء 
هذه التوضيحات  بعد حبيث انه مبمارسة ضمريه واليقضة يف استخدام اخلوارزميات والىت ميكن اجراءها الحرتامه

ت السلبية من اثار الذكاء االصطناعي من خالل تسهيل الرقابة الداخلية من قبل بعدم املعانا للمعنينيتسمح س
من الضروري اال  ، لذا باتى وجه اخلصوصوالسلطات العامة عل االفراداملنتجني واملستخدمني واخلارجيني من قبل 

تحليل القانونىي والتفكري تطوير اخلوارزميات التنبؤية اىل استبدال الذكاء االصطناعي على املدى الطويل بال ييؤد
دراسة من خالل تطبيق  جيب ان يستمر االخري يف ممارسة مهامه باستقاللية، حبيث  ملوظفي االدارة العامةالشخصي 

وجيب عليه القيام بذلك يف ضوء الوقائع والظروف  االداريةعليه والنصوص ذات الصلة والسوابق  ةاملعروض القرارات
ال لشفافية والوضوح ايف سياق  ملفاخلاصة بكل  ا ان تعطي الثقة للتعامل يف هذا ا   واعطاء التربيرات الىت من شا

  :المسؤولية -2

 يف هذا السياق موضوع املسؤولية موضوع معقد للغاية فمسالة حتديد نوعية املسؤولية املتخذة له عدة خمارج قانونية 
االصطناعي اىل وجوب فرض مسؤولية اخالقية ليس هلا بداية نادت بعض املؤمترات الىت ناقشت تطبيقات الذكاء 

رغم هذه احملاوالت اال انه ال التقيد بالتعامل االخالقي ملنفذي هاته الربامج  عن طريق ،خمرج قانوين او تكون ملزمة
يناير  6حدد قانون انه مت االشارة اىل بعض املساؤل القانونيةيف بعض التشريعات يف هذا اجلانب يف بدايته فقد  ننكر

مبادئ التوازن على وجه اخلصوص مبنع القانون قرار احملكمة من  ،الفرنسية والالئحة العامة حلماية البيانات 1978
ميكن  املسالة، فهذه  بناء على هاته املعطياتاالستناد اىل املعاجلة االلية النشاء ملف تعريف الشخص واصدار قرار 

ا يف القضاء نظرا النه ميس حب دف اىل حتقيق التقيد  قوق االنسان بالدرجة االوىل، لكن ان مننع االدارة العامة الىت 
ا االدارية حىت الختضع للنقد  من استعمال وسائل التطور خاصة وان القانون الرفاهية للمجتمع وتسريع اجراءا

دارية له مايربره لكن مسالة هذا غري ممكن فاستعانة االدارة باخلوارزميات الصدار القررات اال ،االداري اليرفض ذلك
  .كل التوقعاتفاق  حتديد القانون وضبط املسؤولية سار ببطئ نظرا للتطور الرهيب الذي 

سيكون للقاضي وال سيما القاضي االداري دور يلعبه يف تنظيم الذكاء :  تطبيق مبدا التناسب المالوف-3
من املقرر بالفعل اعتماد  نشاط االدارة العامة،ال شكل مباشر يف جمبعلمها ناالصطناعي اىل جانب التحديات الىت 
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احلسابية وعلى وجه اخلصوص االمتثال ملبادئ املساواة وعدم  املعاجلةاملزيد واملزيد من القرارات االدارية على اساس 
ا خاصة يف هذه لالقضاء  ومن هنا جيب تفعيل دور التمييز لعب دور مهم يف ترسيخ قواعد جديدة لالستعانة 

مدى مناسبة القرار و وحمله  اخلوارزمي توافق سبب القرارعن طريق الرقابة القضائية وان ترى مدى  . ملسائل املعقدةا
  .احرتام مبدا املشروعية االدارية  لتحقيق  ،االجراء الصادر مع املتخذ

  : السلطة العامة ومهندس الذكاء االصطناعي-4

يتماشى مع ماهو خمطط ملستغل اخلدمات  جيب ان اء االصطناعمهندس الذك حبيث انمبدا الوالء وهنا نقصد  
من خالل مطالبة املستغلني  التقنية واملعقدة  يسمح هذا املبدا ايضا بالتغلب على صعوبات الفهمكما   الرقمية 

  )1( بفكك شفرات الصندوق االسود للخوارزميات وتسليمها لالدارة  الرقميني بالتصرف وفقا للمصلحة العامة

  :التوافق مع مبادئ القانون االداري العامة  -ياثان

عند استخدام انظمة الذكاء االصطناعي ميكن لالدارة التوافق مع مبادئ القانون االداري ونقصد هنا املبادئ الىت 
للقانون االداري ونظام القانون العام وسيادة القانون ومن بينها  دولة الفرنسي والىت اصبحت االساسصاغها جملس ال

القررات االدارية ومبدا املساواة ومبدا حقوق التقاضي ومبدا عدم التعدي على احلقوق مبعىن ان عند  رجعيةمبدا عدم 
بل يقتصر الدور على  ،للقانون الننتج مبادئ قانونية اخرى خمالفةحدوث اي خلل يف التطبيق وصدور قرارات ادارية 

ايل فان على االدارة مسؤولية احرتامها لقانوين لالدارة العامة وبالت ايف الضمري االكشف عنها والتحقق منها من وجوده
ا وميكن لالدارة العامة  استخدام هاته املبادئ فيما يتعلق  كما ميكن عمليا يف استخدام ،  ية البيانات ماحبوالتقيد 

لقانون االداري العامة وذلك صحت العبارة التوافق مع مبادئ ا االنظمة الذكية لصدور القرار االداري االعتماد او ان
  .باحلفاظ على املوضوعية واالنفتاح واملسؤولية وجتنب االخطاء اخلوارزمية  

  :التحديات التى يثيرها اتخاذ القرار االلي الخوارزمي  ثالثا 

  تتمثل التحديات التى يثيرها القرار االلي الخوارزمي في : التحديات العامة 1 

  نات واخلوارزميات من قبل القرار االيل على حتيزات واعية وغري واعية قد حتتوي البيا: االنصاف-أ
                                                        

  3:00عل الساعة  2021اكتوبر  09اطلع عليه يوم : موقع جملس الدولة الفرنسي خطاب ورقة منشورة على املوقع - 1
-discours :20 avril2018 –le guge administratif et lintelligence artificielle-por gean- marc sauve-
vice president du conseil – www.conseildetat-detat   
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قد اليكون اجلمهور على علم بوقت استخدام احلكومة للقرار اخلوارزمي هناك ايضا مشكالت تتعلق :الشفافية - ب
   مستخدمي هاته االنظمةبالشفافية حول البيانات الىت يتم استخدامها وكيفية عمل 

معرفة كيفية  حولن الناس ميتلكون املعرفة املطلوبة لفهم كيفية عمل القرار االيل تثري هذه االسئلة قلة م:التفسري -ج
   .الىت جيب شرحها وماذا كان جيب تضمني قابلية التفسري يف هذا النظام هذه االنظمة اءاتعمله وماهي اجر 

االيل صعوبات عندما يتعلق االمر  عمل بالقراريطرح التعقيد املتاصل يف تصميم وتطوير وتنفيذ نظام ال: املسؤولية -د
بوضع معايري مناسبة ميكن على اساسها احلكم على القرار الذي يتخذه نظام معني ولتحديد من ميكن ان يتحمل 

  .املسؤولية 

  :التحديات االخرى لدراسات القانون -2

ضمان عمل النظام بطريقة قوية لستخدامها امهية التنظيم للحصول على البيانات وملكيتها ومشاركتها وختزينها واان 
ا  وتامة   تثري  )1(واملواكبة بالتاثرالتاثري السليب احملتمل للتنظيم على االبتكار ودراسة مع التقييم املستمر للمخاطر وادار

تم فيه لقرار ي خيضعونالوقت الذي  القدرة احملدودة لالفراد  على معرفةفاالختصاص القضائي حساسة يف قضايا  
 مثل هذا القرار او اختيار االنسحاب من عملية تستخدم نظام او للطعن يف االيل ختاذه من قبل النظامابالغه او ا

اصبح  االمتثال ملبادئ القانون االداري املتعلقة بالشرعية واالنصاف والعقالنية والشفافيةوعدم  صدور القرار االيل
ستعمال هذه املقدرات يف تسيري االمور االدارية يف تطور مستمر ، ع تفسري له الن توسع اضحتديا قانونيا وجب و 

الحظت القاضية ميليسا  2019يف مارس ويف هذا السياق  ،اصبحت تتزامن مع قضايا اخلصوصية وحقوق االنسان
ا اختاذ مئات املاليني من القرارات االدار من اسرتاليا ان التوجه حنو االمت ية يف اسرتالييا كل مة قد غري الطريقة الىت يتم 

من قبل احلكومة هي رسالة اجيابية واشارت القاضية اىل ان  النوعيف حني خلصت الرسالة العامة العتماد هذا ،عام 
هذه التطورات تطرح اسئلة جديدة بشان افضل السبل لضمان توافق عمليات صنع القرار املؤمتة مع قيم القانون 

   )2(.تمع دميقراطي حيكمه القانوناالداري االساسية الىت يقوم عليها جم

  
                                                        

1  - Daniel Montoya and Alice Rummery, the use of artificial intelligence by government: 
parliamentary and legal issues,  nsw parliamentary research service september 2020 e-brief 
02/2020, p6 
 
2  -  Op cit,p 7 
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  : شروط واركان القرار االداري الخوارزمي : المطلب الثاني 

املطلب شروط  القرار االداري اخلوارزمي الىت تنقسم اىل شروط اختاذ القرار وشروط اصداره اوال مث سنناقش يف  هذا 
    .اخلوارزمينعرج اىل شرح اركان القرار االداري 

  : الخوارزمي  شروط القرار االداري  :الفرع االول

  :هناك شروط اختاذ القرار وشروط اصدار القرار لذا سنفصل ذلك كمايلي 

  :شروط اتخاذ القرار االداري الخوارزمي -اوال 

من املرجح ان تكون التحديات الىت يطرحها الذكاء االصطناعي يف عملية اختاذ القرار يف السياق االداري خمتلفة عن 
االت االخرى ومن بني اهم التحديات هو ان استخدام الذكاء االصطناعي يف صنع القرار تلك ذا ت الصلة يف ا

حيرتم االجراءات االدارية املتبعة وهل خيضع كل من القرار االداري املدعم بالتعلم االيل والعميق على وجه هل االداري 
  اخلصوص اىل التفسري 

  العجز التقين لتقدمي االسباب لصدور القرار االداري  :التعلم العميق وعدم التفسير - 1 

خوارزميات  تعتربيعترب اختاذ القرار االداري اخلوارزمي متعدد االنواع لكن االكثر استعماال حاليا هو التعلم االيل حيث 
ال هو بعيد التعلم االيل انظمة حساسة مصممة حملاكاة الذكاء البشري من خالل التعلم لكن اجلانب التقين هلذا ا

رتكيز عليها هي التعلم االيل فلدينا نوعني من االنظمة جيب ال انظمةماهو مهم هنا هو دراسة  حلاليةعن هاته الدراسة ا
النماذج نظرا لتعقيدها  هذهبشري ونظام الغري مدعم بتدخل بشري اي التعلم الذايت كما جند ان  لنظام املدعم بتدخ

هنا املشكل يف عدم قدرة املتخصص على حتديد االسباب الىت يصل  ،لصندوق االسودبا حمميةالربناجمي والتشغيلي 
   .من اجلها النظام اىل اختاذ قرار اداري معني

ررين من ضل اقامة العدل جيوز لالشخاص املتتثري مشكلة عدم قابلية التفسري سلسلة من التحديات احملتملة يف جما
صول على تقدمي االسباب الىت ادت اىل و  قادرينالقضاة غري  جند ان انون لكناثار القرار االيل طلب االنصاف يف الق

  .تقاضي حتديا كبريا يف ال تفسريه، لذا يعترب حدوث الضرر اىل يسبب نظام التعلم العميق اىل قرار
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  : االجراءات االدارية وواجب اعطاء االسباب -2

انون االداري حيث تعود جذور االلتزام باالجراءات االدارية اتباع االجراءات االدارية هو مبدا حجر الزاوية يف الق
لس الدولة  م اىل الفقه الفرنسي والفضل يعود  بالنسبة لصانعي القرار االداري اجتاه االشخاص الذين خيضعون لقرارا

واملتمثلة  ،وينالفرنسي الذي حدد مخس معايري مهمة جيب اتباعها مهما كان نوع صدور القرار سواء تقليدي او الكرت 
مع طبيعة النظام القانوين الذي تعمل به هذه االنظمة و  استعمالهيتم اختاذه والعملية املتبعة يف الذي  رطبيعة القرايف 

 مع حتديد خيارت)1(لشخص الذي اليقبل بالقرارلالتوقعات املشروعة و امهية القرار بالنسبة للفرد او االفراد املتضررين 
  . اختاذ القرار يف اجلهة املصدرة نفسها االجراءات املتبعة يف

حيث تساعد هذه املعايري يف القاء الضوء على اهليكل العام الختاذ قرار اداري خوارزمي هذا باالضافة اىل احرتام 
ا صناع القرار االداري وهي تقدمي  االستدعاء واالستماع وامهها  وحقوواجب االفصاح  االسبابقواعد الىت يلتزم 

من الواجب تقدمي  القضاء الفرنسي على انهسباب اختاذ القرار االداري اخلوارزمي حيث يف هذا الصياغ اشار تقدمي ا
حيث تثري احلجج القوية الىت توضع مزايا االسباب املكتوبة اىل انه يف مثل هذه  لصدور القرار، مكتوب  تفسري

ري الختاذ هذا قانوين يف االستئناف جيب طلب تفساحلاالت يكون القرار امهية كبرية للفرد عندما يكون هناك حق 
   .من القرار النوع

  : االسباب والتعلم االلي للقرار االداري الخوارزمي - 3 

يدع جمال للشك وان القرار االداري اخلوارزمي ناتج بدون تفسري وهو عدم القدرة على شرح سبب التوصل  ما التبني 
القرار والبد هلم من تقدمي اسباب مكتوبة الختاذهم هذا  يوعلى ان صانع تالدراسا تلذا وجب كما اثبت القراراىل 

هذه تعترب مشكلة يف القانون االداري حيث من بني اهم املبادئ هو مبدا العدالة وبعبارة اخرى فان ،النوع من القرار 
كتوبة قد املبتقدمي االسباب  االلتزام عدم عملية صنع القرار الىت يتعذر تفسريها هي يف حالة توتر مفاهيمي واضح مع
سبب التوصل اىل قرار يؤثر على  معرفةيكون االشخاص اخلاضعون للقرارات االدارية املؤمتتة غري قادرين على 

  .تفسري  اجتاهه اي  حبكم تصميمه لن يقدم أيل مصاحلهم نظام اختاذ القرار

 جلئت العديد من الدول اىل وضع شروط مناسبة هلذا القرار االداري االيل يف بداية معاجلة املخاوف احمليطة بتطبيق و
مة الوكاالت الفيديرالية واالدارية الىت تستخدم انظالىت الزمت الدولة الكندية النوع من القرارات ومن بني هاته الدول 

                                                        
1  - Michael Lang, reviewing algorithmic decisionmaking in administrative law- lex-
electronica.org n°26-2, 2021 dossier special, p195-214 p203 
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ظام قرار ايل اخطار اصحاب القرار بانه سيتم اختاذ القرار كليا او جزئيا بواسطة ن:مهامؤمتتة مطالبة بشرطني  مهمني 
 )1( .تقدمي تفسري ذي صلة اىل االشخاص املتاثرين بكيفية اختاذ القرار وملاذا مع 

التوجيه االيل يف صنع  ان على 2019سنةتوصلت تبسي من جملس اخلزانة للخدمة العامة الفيديرالية  ويف هذا السياق
بالنسبة ملعيار  واضح كن مايعاب عليه هو عدم حتديدل ،تطورا هاما يف تنظيم اختاذ القرار االيل يعتربالقرار االداري 

وع القرار االداري قد يكون غري كاف الغراض ضذا هدف معني وكايف من منظور مو  تفسرياالتفسري فما قد يكون 
ريه يف ضوء واجب ابداء جيب التخلي عن اختاذ القرار الذي الميكن تفس هلذا توصلت االدارة اىل ان،القانون االداري 

ال ميكن تفسريه بدال من الذي مت استخدامه يف قضيتهم نظام المن االفضل ان يتم ابالغ االشخاص بان  او سباباال
ينبغي على صانعي القرار االدراي عدم  لذاة اختاذ قرار فعليه اسباب ال تعكس اي عملي بتكوينقيام مسؤول بشري 

  تفسريها  قرارات خوارزمية الىت الميكنلتفسريا  اسباب واهية تقدمي 

اىل اجياد تربيرات متنوعة عرب العامل ، يف حني ان الدراسة احلالية وعلى الرغم من كل هذا يدفعنا اختاذ القرار االيل 
تتماشى مع الطرح الذي قدمه جملس اخلزانة للخدمة العامة الفيدرالية الكندية بوجوب االخطار وتقدمي التفسري بذلك 

  ي ملساؤلة االدارة العامةامهية قصو النه مهم بالنسبة لالدارة العامة ، كما يصبح له  ميكن ان حنافظ على هذا التطبيق
ا عادلة من الناحية االجرائية  عن ا وضمان  ان تكون قرارا سبب وكيفية على فهم  رجال القانونل وتوفر احللولقرارا

ا  ة حق االستئناف واملراجعة يف القانون االداري وبالتايل تؤدي اىل نوع من حتديد املسؤولية وممارس )2(اختاذ قرارا

 و ثري قوى على الفرد تكون له تا الىتتقييد عملية اختاذ القرار االداري اخلوارزمي واستعماله يف القضايا ياالضافة اىل 
ن كل صدور تنظيم تشريعي اهلدف منه هو حظر بصراحة بعض انواع اختاذ القرارات االدارية على استعمال التقنية ال

الدراسات والفقهاء واملختصني اثبت وان االلة الميكن ان تنتج تفسري والميكن باي حال من االحوال فهم النظام  
ال سيصبح نظرية معقدة للغاية وجب هلا حلول    3.كيف يعمل وبالتايل تطور القانون االداري يف هذا ا

  

  

  
                                                        

1  - Op cit, p206. 
2  - Op cit, p211  
3 - Op cit, p-211 
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  :شروط اصدار القرارا االداري الخوارزمي -ثانيا

  :رار االق- أ 

االدارة جيب على شرح عام مع توفري  ية عند استخدام قرار ايل خوارزميملزمة بابالغ االطراف املعن ان االدارة العامة
ويفسر  يشرح واضحتقدمي تقرير  يهاجيب على كماشرح كيفية عمل اخلوارزمية  لتقدمي تفسري واضح ومفهوم  العامة

  .صدور هذا النوع من القرارات

  : التبرير - ب

رغم ان هذا الشرط فسره القانون ، تربير استخدام اخلوارزمية واالسباب الختيار خوارزمية معينة االدارةجيب على 
   لتقدمي اخلدمة على احسن وجه التقليدية وااللكرتونية وسائلالاالداري الذي اليرفض بان االدارة العامة تستعمل مجيع 

  :النشر ج 

املصدر والتوثيق وابالغ االطراف  حيث اخلوارزمية مننظام  باستعمال مات تتعلق معلو نشر  االدارة العامةجيب على  
 فيها اذا كان ذلك جائزا قانونا السماح بالطعنمع املهمة مبا اذا كان قد مت انشاء خوارزمية بواسطة طرف ثالث او ال 

  )1( .عمليات استعمال هاته االنظمةواجراء  حصوهلاطرق  معلومات عن جيب ان توفر كما 

  : ةالرقابة القبلي-  د

استبيان رقمي واجب على املستخدمني نشرها قبل تنفيذ الربنامج يقيم  عن طريقتقييم اثر اخلوارزمية ويكون ذلك ب 
الضرر احملتمل  حتديدالقدرة على  الديه الىت يقيم قرارات النظامو االمكانية ومدى تاثري القرار االيل الذي يواجه االفراد 

وجود املشاركة البشرية  والتاكيد علىاشعار العامة بالنظام  باالضافة اىلاملسؤولية للنظام  شرح نوع مع للمواطنني 
 مع تدريبالتحيز  ملنعت واختيار النظام ورصد النتائج ومن مث شرح كيفية اختاذ القرار   خالل عملية صنع القرار

   )2( على طرقة التعامل معهاملوظفني 

  

  
                                                        

1  - Tamie Benyhile Andothers, op cit, p111 
2  - Op cit, p111 
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  : ية بموجب القانون حماية الخوارزم - ه 

من بني اهم شروط تطبيقات الذكاء االصطناعي ان تكون اخلوارزمية حممية مبوجب القانون ، واختلف الكثري على 
تعددت املفاهيم يف  ،بني محاية امللكية الفكرية ومحاية سرية االسرار التجارية نوع احلماية القانونية هلاته االخرية ، ،

ماية اخلوارزمية على اساس حق النشر او حق املؤلف نظرا فهناك من نادىى حب ،ول االمريكيةالدول االوربية على الد
جلات  لكن ،فكرة االبتكار على ينطويان العملية فنية وتقنية حبيث حتتاج اىل تفكري اكرب  علىلتصنيف الفكرة 

احلصول على براءة بة اخلوارزمية ففي فرنسا واوروبا ضيفت فكر ،العديد من الدول على تبىن فكرة براءة االخرتاع 
عكس الواليات املتحدة  على،اذا كانت تنطوي على ابتكار نتائجه تكون منظور تقنيا  االستثناءاتاالخرتاع اىل 

انه حىت لو اصبحت بوضعت قانون السوابق القضائية للمحكمة العليا للواليات املتحدة االمريكية  والىتاالمريكية 
اكثر تعقيدا تظل اهلية احلصول على براءة االخرتاع مقبولة اذا كانت ابتكارية  ،ع خلوارزمية مااخرتا  براءةفكرة منح 

وبالتايل فان قانون براءة االخرتاع يقبل براءة اخلوارزمية ولكن يف ظل ظروف  ،على عكس القانون االوريب والفرنسي
النشر الىت ال تقبل اخلوارزمية وعلى العموم فان محاية ادية واالثر التقين على عكس حقوق لالمهية امل نظراة للغاية دقيق

مايته مبوجب قانون امللكية الفكرية لذا جلات العديد من الدول اىل حبالذكاء االصطناعي او اخلوارزمية يظل مقيد 
دة محايته مبوجب االسرار التجارية وهذا طبعا محاية للشركات من نص املعلومة وعدم بيع االبتكار وهذه حيل جدي

  )1(.الذي يبدو وانه االكثر مالئمة حلماية السلعة غري امللموسة وهي اخلوارزمية و وطرق وقائية 

ة االعمال التجارية من وجهة وهذا ماتبنته منظمة التجارة العاملية اليت وفرت احلماية القانونية للخوارزمية يف جمال سري
  ) 2( ،امكانية الكتابة رمسيا مع ة عن طريق احلرية التعاقدية دولية وهذا مايعزز فكرة التعاقد لتحديد املسؤولينظر 

الالئحة العامة للبيانات الفرنسية الىت قدمت شروط املنح للقرار االداري والذي اعتربه  تيف هذا املقام حسن مافعل
  :الشروط هي له الكثري بانه ختلي القضاء على السلطة التقديرية 

ا مع القبول بالشرح عند التطبيق   جيب اتقان املعاجلة اخلوارزمية-   وتطورا

  .القرار االداري الصادر حمل استاناف ان يكون  -

 )1(املعتقدات  و االصل العرقي والديين والسياسي على اساس املعاجلة بالبيانات  تتعلقجيب اال -

                                                        
1  - Samy Yacoubi, intelligence artificielle : regulation protection et transparence, master de droit 
comparé des affaires dirigé par madame le professeur gore, 2020 université ParisII,  p43 
2  - Op cit, p 45   
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شروط اصدار القرار االداري طبعا سيتساؤل الكثري عن اجلدوى من محاية اخلوارزمية مبوجب القانون ومدى عالقتها ب
، وبالتايل ان محاية اخلوارزمية على اساس القانون هو مبثابة فك صندوقها االسود  ترى الدراسة احلاليةاخلوارزمي ،

يعطي الثقة يف التعامل معها يف االمور االدارية خاصة القرارا االداري ،كما يعزز الشفافية والثقة ومن مث نستطيع 
  .اجتاههاحتديد املسؤولية 

  :  خصائص واركان القرار االداري الخوارزمي  :   الفرع الثاني  

  .خصائص القرار االداري اخلوارزمي مث نعرج على اركان القرارا االداري اخلوارزمي  الفرعسنتناول يف هذا 

  خصائص القرار االداري الخوارزمي      :  اوال

هذه اخلصائص مع القرار  مدى موافقة للوصول على القرار اإلدارياهم مامييز  سنذكر كثرية  للقرار االداري خصائص
  :االداري اخلوارزمي

قصد بة الصادرة بارادة االدارة وحدها اذ يعد عمال من االعمال القانوني: يعد القرار اإلداري عمل او تصرف قانوين -
  .ترتيب اثر قانوين معني

  .وهو العنصر املميز للقرار االداري النه يصدر من جانب واحد  القرار االداري يصدر باالرادة املنفردة لالدارة-

ا تشكل سلطة عامة-    .القرار االداري يصدر عن سلطة ادارية كو

ائي حبيث االعمال التحضريية للقا ا ودون الرات االدارية الر لقرارا االداري يكون قرار  لجوء  تكون قرارات حبد ذا
   )2(لمصادقة عليه لاىل سلطة عليا 

  :اشرتاط القرار االداري صفة معينة او شكل معني -

                                                                                                                                                                                   
1  - Aurélien Beaugrand, intelligence artificielle et opérations de maintien de l’ordre : enjeux et 
perspectives d’une rupture technologique mémoire préparé sous la direction du général d’armée 
(2s) marc watin-augouard  présenté et soutenu à distance pour l’obtention du master 2 sécurité et 
défense droit public, finalité professionnelle, université panthéon assas, ParisII, droit, économie  
sciences sociales, année universitaire 2019-2020, p61.  

ط االوىل  ،مصر  ،املركز العريب للنشر،لرقابة القضائية ،االقررار االداري  عيب عدم االختصاص اجلسيم يف ،عليه نشار عبد القادر امحد اجلياري - 2
   30ص ، 2018
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القرار االداري ليست له صفة معينة البد من انصبابه فيها وامنا يكون لكل ماحيمل معىن اجتاه ارادة جهة االدارة يف 
حيدد شكال نطاق سلطتها امللزمة اىل احداث اثر قانوين مىت كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وذلك طاملا ان املشرع مل 

لسنة  585الطعن رقم  واجتهت احملكمة االداريا العليا املصرية يف  معينا يتحتم ان ينصب فيه القرار حمل النزاع
بان دور القرار االداري اليشرتط يف شانه شكل معني وامنا هو باعتباره تعبريا ملزما  20/07/1991جلسة  1991

يل مركز قانوين او الغاءه ميكن استخالصه من االوراق من تصرفات من جهة االدارة الحداث اثر قانوين معني بتعد
ق ادارية  1992لسنة 1015الطعن رقم  ونفس االجتاه يف االدارة وسلوكها حيال موقف او طلب معني من املواطنني

     )1( .16/02/1992عليا جلسة 

ا قضائية بامتياز وبالتا ن يل الفراغ التشريعي لتحديد اخلصائص بدقة مكّ عند الرتكيز يف خصائص القرارا االداري جند ا
تتوافق اشكال صدور القرار االداري العادي على مجيع اشكاله سواء التقليدية او االلكرتونية او اخلوارزمية ان من 

وبالتايل فان هاته اخلصائص هي هامة تشمل كل انواع القرارات االدارية وبفقدان احد اخلصائص سيصبح القرارا 
ي بدون ضابط قانوين حيميه وعلى هذا االساس فاننا امام ذات اخلصائص يف نفس اشكال صدور القرارا االدار 

  .االداري 

  :  اركان القرار االداري الخوارزمي  :  ثانيا

  :اركان القرار االداري اخلوارزمي ومدى توافقها مع االركان العامة للقرارات االدارية العادية  املقامسنتناول يف هذا 

  :ركن االختصاص  -1

يف نطاق احلكومة االلكرتونية فان هذه اإلمكانية يف اختاذ القرارات اإلدارية تتوسع لتشمل إمكانية إنفاذها أليا ومبعزل 
عن العنصر البشري وذلك عن طريق مايعرف بأمتتة األنظمة االلكرتونية والذي يقصد به إمكانية ممارسة األعمال 

مت ابتكار  ،يل دون حاجة للعنصر البشري فقدأالالزمة بطريقة الكرتونية جترى بشكل مستقل و  اإلدارية واختاذ القرارات
برامج الكرتونية تعمل تلقائيا وحتل حمل املوظف العام يف ممارسة الكثري من األعمال املهمة وغري املهمة والىت كان 

املوظف العام للزيادة السنوية فقد أصبح  فعل سبيل املثال استحقاق ،يؤديها بواسطة إصداره للقرارات اإلدارية
باإلمكان منحه هذه الزيادة أليا فبعد إدخال املعلومات عن هذا املوظف يف برنامج معد هلذا الغرض فحينها ميكن عن 

  .طريق الربنامج املذكور أمتتة هذا العمل وإصدار قرار إداري مبنحه الزيادة السنوية الىت يستحقها 
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إلداري االلكرتوين يتخذ من جانب احلكومة االلكرتونية من قبل برنامج معد لذلك وهنا ميكن وبذلك فان القرار ا
   .القول ان الربنامج االلكرتوين املعد للرتقية مثال يكون هو املختص بأمتتة هذه االعمال

ري االلكرتوين قواعد االختصاص من الوسيط االلكرتوين فان الوسيط هو املختص يف إصدار القرار اإلدا اذا تستمد
لسنة  2ويكون مصدر هذا االختصاص هو املشرع أيضا فقد نص قانون التجارة االلكرتونية يف إمارة ديب رقم 

وجود اي نص خمالف يف اي قانون اخر جيوز الية دائرة او جهة عدم بانه على الرغم من "منه  27يف املادة  2002
ا حبك باصدار اي اذن او ترخيص او قرار او ... م القانون ان تقوم مبايلي تابعة للحكومة يف اداء املهمات املناصة 

نلزم به الوسيط االلكرتوين او ،طبعا هذا اليعىن ان عيب عدم االختصاص  )1("موافقة يف شكل سجالت الكرتونية
   . اخلوارزمية وامنا هو يقع على عاتق اجلهات االدارية املختصة

  :ركن المحل  -2

ذا يتميز القرار االداري  حمل القرار االداري عمال قانونيا  بوصفههو االثر القانوين الذي يرتتب عليه حاال ومباشرة و
املباشرة الىت ترتتب  اما االثار القانونية غري ،يكون حمله دائما نتيجة واقعية ومن العمل املادي الذي يصدر عن االدارة 

من الناحية القانونية فكل تنكر لقاعدة عامة جمردة ايا كان  ممكنا وجائزا هاعليه فمرجعها اىل املشرع ويكون حمل
فالقرار االداري  ،خمالفة للقانون يرتتب عليها اعتبار القرار معيبا مبجمله يعدمصدرها وكل مساس مبركز قانوين مشروع 

ضاعا ثالث هي اذن يعد معيبا مبجمله يف حال كان حمله خمالفا للقواعد العامة وهذه املخالفة تتخذ يف العمل او 
وهذا ينطبق على  ، )2(املخالفة املباشرة للقانون واخلطا يف تفسري القاعدة القانونية او تاويلها واخلطا يف تطبيق القانون

  .القرارات االدارية اخلوارزمية يف حالة  كان حملها خمالفا هلاته القواعد العامة 

  :ركن الشكل -3

ار االداري عن طريق الوسيط االلكرتوين املؤمتم وهذه االشكال االلكرتونية هي ميكن لالدارة اختاذ شكل الكرتوين للقر 
ا معلومات ذات خصائص الكرتونية يف شكل نصوص او رموز او  عبارة عن معلومات الكرتونية عرفها القانون با

ستقر عليه الفقه ااصوات او رسوم او صور او برامج حاسب ايل او غريها من قواعد البيانات بيد ان املهم حسب ما
ان يكون هذا الشكل االلكرتوين قابال لالسرتجاع بشكل ميكن فهمه اي ان  التشريعاتوالقضاء سابقا وما جاء به 

                                                        
    32ص  2014، 1طبعة   ،مصر ،دار الفكر والقانون املنصورة،العقد االداري االلكرتوين ،صفاء فتوح مجعة  - 1

-Arab 20:00الساعة  16/09/2021تاريخ التصفح  ،املوسوعة العربية ،املوسوعة القانونية املتخصصة،القرار االداري عقبة سلطون  - 2
ency.com.sy   
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اور حسب  يصدر بطريقة مفهومة للجمهور كما ينبغي ان يتضمن عن القرار االداري توقيع متخذه او التوقيع ا
   )1(.با يف شكلهمايستلزمه القانون واال اعترب القرار معي

  :ركن السبب والغاية -4

بالنسبة لركن السبب يف القرارات االدارية اخلوارزمية يتمثل يف االجراءات او املعلومات السابقة عن اختاذ هذا النوع من 
ا اخلوارزمية السابالقرارات واملتمثلة يف البيانات الىت هي دستور اخلوارزمية و  بقة عن صدور التايل البيانات الىت تستعني 

ان صح القول للخوارزمية بصدور قرار سليب او اجايب اجتاه قضية ما  قناعةون القرارا االدارية اخلوارزمي هي الىت تكّ 
،اما غاية القرار االداري اخلوارزمي فتتمثل يف جهة غاية االدارة املصدرة هلذا النوع من القرارات فهي اجلهة املسؤولة 

  .لقرارات النه الميكن لنا باي حال من االحوال ان تصور ان االلة هلا غاية عن اختاذ هذا النوع من ا

  : المسؤولية القانونية للقرارات االدارية الصادرة بواسطة الذكاء االصطناعي: المبحث الثاني 

بالقرار  مسيا تعددت انواع صدور القرارات باشكال معينة سواء كتابية او الكرتونية او باستخدام اخلوارزميات او م
توحيد  معلذا ميكن ان يكون يدويا باستخدام املساعدة االلية و ميكن ان يكون جزئيا اليا  ،االداري اخلوارزمي

كما ميكن ان تكون معاجلة   ،يامعاجلتها يدو  مثمت اسرتجاعها من قواعد بيانات الىت ية ئتلقاالصلة الالبيانات ذات 
يف احلصول على موافقة صدور القرار االداري اخلوارزمي  من بني اهم احلق وتعترب مسالة  ، مة اىل حد كبريمؤتت

نصت ا املساؤل القانونية الىت اثريت من اجل التطرق اىل مسالة املسؤولية القانونية للقرارات االدارية اخلوارزمية وهذا م
: ت الصلة  وكانت القاعدة االوىل النرويج قانون اخلصوصية بتحديد املعايري ذا:اول دول العامل النرويج يف قانون  عليه

لدفع املسؤولية  ملثل هاته القرارات االليةمن قانون االدارة العامة النروجيي تشرتط موافقة الشخص الصرحية  22املادة 
تلقائي لطلب امتام او التوظيف االلكرتوين دون تدخل بشري الرفض ال وكمثال لذلك مسالة  ،عن اصحاب القرارات

لبيانات الشخصية حني يكون لااللية  املعاجلةج التنقيط والذي يتكون من اي شكل من اشكال يشمل هذا العال
ا املتعلقة باداء عمل موضوع  الحد املرتشحنياهلدف هو تقييم اجلواب الشخصي  خاصة لتحليل اجلواب او التنبؤ 

و السلوك او املوقع او املكان هذا له اثر البيانات او الوضع املايل او الصحة او االهتمامات الشخصية او املوثوقية ا
ومع ذلك  املعاجلةالقرارات املتخذة على اساس هذه بقانوين او بطريقة مماثلة يؤثر بشكل كبري على الشخص املعىن 

معقدة االشكاالت القانونية يف جانب املسؤولية االدارية  ان البسيطة  ه يف اختاذ القرارات االداريةيكون مسموحا ب
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اعطاء حملة تارخيية عن املسؤولية القانونية للذكاء االصطناعي وفكرة التاصيل القانوين هلا لنصل  ة لذا وجب عليناوشائك
  .اىل مسالة حتديد املسؤولية االدارية للقرارات االدارية اخلوارزمية 

   .التاصيل القانوني للمسؤولية القانونية للذكاء االصطناعي: المطلب االول 

مث ذا املطلب املسؤولية القانونية لذكاء االصطناعي ونبني فيها مسالة ظهور الشخصية القانونية له سنتناول يف ه
  .االصطناعي كشخصية الكرتونية الذكاء تطبيقات

  :   قانونية للذكاء االصطناعي  نظرة :الفرع االول  

بالبعد بداري اخلوارزمي ان نعرج على ماملقصود البد لنا قبل التطرق اىل موضوع املسؤولية القانونية الناجتة عن القررا اال
  .للذكاء االصطناعي حىت نتعمق يف فهم فلسفة املوضوع اكثر  الرقمي يف االعتبار القانوين

  :  نظرة تاريخيية قانونية للذكاء االصطناعي البعد الرقمياوال  

ون الدويل الفرنسي كوليارد ان القانون ال اكد استاذ القان 1950يف مقالته الشهرية االلة والقانون احلديث يف عام "
م الىت تصنع وتطور القانون  م وال رجال القانون بصيغهم القانونية وامنا املهندسني باخرتاعا يصنعه الفالسفة بنظريا

ا تبني طبيعة العالقة التبادلية الوثيقة ،حقيقة بالرغم من حتفظ البعض على اطالقها علم القانون  بني اال ا
املعىن وهذا راجع للتطورات الكثري العديد من نظريات القانون تؤكد هذا يف التاريخ  جيد ان  فاملتمعن،) 1("ندسةواهل

االت ا يف شىت ا     .والىت ظهر معها عدة مشكالت قانونية  لوسائل الرقمنة وتطبيقا

اصبح من الواجب على الدول ذهلة املو تسارعة امل هبتطورات فاجئ العامل يف اطار مفهوم الذكاء االصطناعي الذي  و
ا باعادة   القواعد القانونية لتواكب الواقع احلاصل، لذا ظهرت يف الكثري من االحباث تكييف  ان تطور من تشريعا

  )2(  .فكرة الذكاء االصطناعي يف االعتبار القانوين ومدى بعد هاته النظرة يف القانون احلديثالقانونية 

  

                                                        
دراسة نقدية مقارنة يف التشريع املدىن والفرنسي والقطري يف ضوء قواعد االوربية يف القانون  –الذكاء االصطناعي والقانون حممد عرفات اخلطيب ،  - 1

  2ص ، 2019ام والسياسة الصناعية االوربية للذكاء االصكناعي واالنسالة لع 2017املدين لالنسالة لعام 
 Bau journal of le gal studies vol 2020-iisw-2664.0937 articl 4 digitalcomm 
ons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss/2020/4                                                                                
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  : والبعد القانونيطناعي الذكاء االص-ثانيا

عن التعريفات املصطلحية العديدة ملفهوم الذكاء االصطناعي فيما يهمنا هي ان هذا الذكاء امنا اتى ليشمل يف  ابعيد
االهداف والرؤى املرادف االصطناعي للذكاء البشري او االنساين مبعىن انه ذكاء لوغارمتي حياكي القدرات االنسانية 

ها فهو ذكاء يتناول قدرة االلة مبفهومها التقليدي على ان حتاكي الذكاء البشري وان كان الذكاء للذكاء دون ان يطبق
قائم  االصطناعي ذكاء نظرا حملدوديته فال مهمة صعبةمن نطاق الذكاء سيجعل العلوم القانونية يف  )1(عياالصطنا

مكتمل ولعل ذلك ماثار العديد من التحفظات بذاته له صفة الوجود واالستقالل اال انه ذكاء غري عاقل مدرك وغري 
  ) 2(.القانونية يف اطار محاية هذا الذكاء 

من هنا بدا التفكري يف فكرة منح الشخصية القانونية للذكاء االصطناعي وكان ذلك للربوت وثار خالف فقهي كبري  
الكيد ان هذه الشخصية القانونية هل منح  الشخصية القانونية للروبوت تعىن الوصول اىل املساواة مع االنسان  ا

باعتبارها من احليل القانونية ال ميكن ان تصل اىل درجة االنسان فيمكن للمشرع االعرتاف بالشخصية القانونية 
لكيانات اخرى موجودة او ستكون يف املستقبل لكن يبقى االنسان هو احملرك االساسي فاالعرتاف بالشخص املعنوي 

  .املالك واملسري هلذا الشخص رغم االستقالل املايل هلذا الشخص املعنوي  مل ينزع عن االنسان صفة

يف احلقيقة ان الشخصية القانونية تندرج او تتدحرج حبسب الظروف واحلاالت الىت يكون فيها الروبوت مثلها مثل 
م وافعاهلم ح ،االنسان ومثل الشركات قا وواجبا برغم متتعهم فاجلنني والقاصر واملميز والراشد ختتلف احكام تصرفا

ولعل  د اىل النقصان عند حصول عارض ما بالشخصية القانونية الىت  تبدا ناقصة مث يشتد عودها وبعدها قد تعو 
االمر نفسه ينطبق على الشركات باعتبارها شخص معنوي هلا شخصية قانونية ناقصة عند االنشاء والتاسيس وبعد 

ا وبالالقيد يف السجل التجاري تتمتع بالشخص بط عند التصفية تعود اىل ضية القانونية الكاملة ويف اخر حيا
  .شخصية قانونية ناقصة للنزول بعد انتهاء مرحلة التتصفية 
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وقد متنح له الشخصية  ،جمرد شيئالعتباره وكذلك احلال بالنسبة للروبوت فقد ال يتمتع بالشخصية القانونية اصال 
منح الشخصية القانونية للروبوت بقدرته على  فكرةان يتم ربط  لذا من الواجب القانونية اخلاصة عند استقالليته

  )1( .وابط تقنية فنية حيددها اخلرباء تزول الشخصية بزواهلاضالتعامل باستقاللية وفقا ل

  :على الذكاء االصطناعي كشخصية الكترونية  ةالتطبيقات المعتمد -الفرع الثاني

خصية االعتبارية اىل الذكاء االصطناعي على اساس وظيفته مث نعرج على التغريات سنتناول يف هذا فكرة اسناد الش
  .املختلفة للشخصية االكرتونية بعدها فكرة منح الشخصية القانونية للروبوت وظهور االستقاللقة للوكالء االذكياء

  :اسناد الشخصية االعتبارية الى الذكاء االصطناعي على اساس وظيفته - اوال

تستخدم بشكل اساسي مع الشركات من اجل حتقيق التنسيق بني االطراف  خيال قانوين   االعتبارية هي الشخصية
التفريق بني املعاملة الضريبية واملختصة لالشخاص مع االصول املنفصلة واحلرة من املسؤولية  عقود الستبدالاملختلفة 

معينة من التطبيقات القائمة على الذكاء االصطناعي اىل اسناد فئة  وهلذا اشار بعض املفكرين اىل فكرة  ،الطبيعيني 
الشخصية االعتبارية على اساس وظيفته عندما يعترب ذلك افضل احللول القانونية البديلة السباب حتتاج اىل تربير على 

ملية الن املتمعن اىل نظام الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يرى تداخل عدة اطراف يف الع .اساس كل حالة على حدة
من خمتصني ومنفذي برامج ومنتجني باالضافة اىل مستعملى االنظمة واملستفدين منها ،هذا يقود اىل طرح فكرة 
ا  الشركات واضفاء الشخصية االعتبارية للذكاء االصطناعي على اساس وظيفته لتحديد املسؤولية اىل جهة معينة بذا

تطور اىل ذاتية التنفيذ فالذكاء  ذي هاته االنظمة كون ان االمر،لكن هاته الفكرة لقيت انتفادات كبرية من طرف منف
ال مل يفهم اىل يومنا وا االصطناعي اليوم ليس كما يتصوره البعض فهو فاق كل التوقعات حىت املختصني يف هذا ا

ة انه ال ميكن على هذا االساس ترى الدراسة احلالي،هذا كيفية وصول الربامج املعدة اىل نتائج مل تكن يف احلسبان 
لسببني رئيسني اوهلا نظام الصندوق .باي حال من االحوال اضفاء الشخصية االعتبارية على الذكاء االصطناعي

  ) 2( . االسود الذي يصعب فك شفراته وثانيها ان الذكاء االصطناعي هو عبارة عن نظام خوارزمي من صنع االنسان

  
                                                        

دراسات حول الذكاء االصطناعي و االنسانيات ،الروبوتات الذكية بني االعرتاف بالشخصية القانونية ومدى حتمل املسؤولية املدنية ،بن حيىي  شارف -  1
  .65ص64ص ، 2021،السداسي الثاين ،كتاب مجاعي دار قاضي للنشر والرتمجة ورقلة ،الرقمية 

2  - study requested by the juri committee, artificial intelligence and civil liability legal affairs, 
policy department for citizens' rights and constitutional affairs directorate general for internal 
policies pe 621.926, july 2020, p33. 
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  :ية للشخصية االلكترون ةالتغيرات المختلف-ثانيا

بشان قواعد القانون املدين املتعلقة  2017لعام ه الشهري الذي زعزع قواعد القانون املدين صرح الربملان االوريب يف قرار 
انشاء وضع قانوين حمدد للروبوتات على املدى الطويل حبيث ميكن على االقل  جيب من االن فصاعدا انه، بالروبوتات

تتمتع بوضع االشخاص االلكرتونيني املسؤولني عن اصالح اي ضرر ان تعقيدا  اثبات ان الروبوتات املتعلقة االكثر
الروبوتات قرارات مستقلة او تتفاعل بطريقة اخرى مع جهات خارجية  اختاذيف احلاالت الىت يكون فيها  ،يتسببون فيه

ت سليمة من الناحية الىت اثارها بيان الربملان االوريب ليس هاته االفكار راى البعض ان  لكن ،بشكل مستقل 
ا مع البشر وعلى وجه اخلصوص منحهم نفس  الن ،التحليلية  منح الشخصية القانونية للرروبوتات يعين مساوا

ا ومع ذلك على الرغم من شرعية هذه املخاوف ميكن بسهولة جتنبها  ، راى اخرون انهاحلقوق القانونية الىت تتمتع 
ا جدوى الشخصيمن خالل توضيح ان االالت هي بالفعل  ة االعتبارية منتجات وبالتايل فهي ال تستبعد يف حد ذا

  .املصطنعة 

مصطلح الشخصية االلكرتونية غري موجود االن كمفهوم قانوين يف اي نظام قانوين لتشريع ما  فان استخدامومع ذلك 
هذا اىل ختيل ان الشخصية  من ناحية اخرى قد يقودنا ،وبالتايل فهو خيتلف متاما عن مصطلح الشخصية القانونية

مما قد يعىن ضمنيا االعرتاف مبجموعة حمددة من احلقوق والواجبات  ،االلكرتونية شيئ خمتلف عن الشخصية القانونية
يف الواقع عندما يستخدم مشرع عقالين مصطلحا خمتلف فانه عادة مايفعل ذلك على وجه التحديد للتمييز بني الفئة 

ك املوجودة ومن مث هذا الطرح الربملاين االوريب يقودنا اىل االعتقاد بان الشخصية االلكرتونية اجلديدة او الفكرة من تل
نقطة دخول واحدة للتقاضي وضرورة وجود جهة ك )1(باريةتهي جمرد طريقة اخرى لالشارة اىل نوع من الشخصية االع

مل الىت حتد من قدرة االفراد على مقضاة عدم كفاية االطار القانوين احلايل وال سيما العوا، ان مسؤولة واضحة 
الىت صعوبة التمييز بني االنشطة مع شخص معني وهي عدم وجود تعريف للتقنيات املقدمة الىت ينبغي اقرتاحهم عليها 

ا الذكاء االصطناعي واملخاطر  للقواعد وع ضاخل االعتماد الشديد على قواعد االثبات عليه حيتم املرتتبة يقوم 
ا بدون جدوى االقصاء اجلذري للشخصية االلكرتونية كبديل قابل للتطبيقمع .املوضوعية    )2(.ال

  

  

                                                        
1  - Op cit, p 35  
2  - op cit, p76 
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  : الشخصية االفتراضية للربوت في المرتبة االنسانية - ثالثا

ان وجود القدرة على االبداع واالبتكار والتفكري واالخرتاع  يفتح بشكل كبري التصورات القانونية اجلديدة الىت كانت  
 ةمع ظهور الذكاء االصطناعي مل يصبح هناك اي صورة مستحيلة على التخيالت القانوني ،يف السابق مستحيلة 
هل ميكن للقانون احلاىل تقبل ،وهو االمر الذي جيعل من احلديث عن الروبوت الراشد امرا واقعيا يف زماننا ، للفقهاء 

ية االجابة ستكون بالتاكيد ال فاالعرتاف بالشخص فكرة الشخص االلكرتوين الراشد يف ظل الدساتري والقواعد احلال
االلكرتوين الراشد حيتاج اىل تقبل جذري يف البيئة القانونية ابتداءا من الدستور وانتهاءا بالقوانني بغاية االعرتاف 

كون الي ان حجتها اجلدد طبعا يف نظر التصورات الفكرية القانونية ان باحلقوق الكاملة للمواطنني االلكرتونيني
الروبوت حباجة اىل نائبه االنساين بل يكون كامل االهلية وقادرا على ممارسة التصرفات القانونية بكل حكمة بعد 

  .تعلمه من جتاربه الواقعية االمر الذي سيؤدي اىل حتمله وحده كشخص الكرتوين املسؤولية عن تصرفاته 

ديديا  وهذا يعىن ان عدم التزام الروبوت بالتزماته التعاقدية قد يؤدي اىل احلجر على امالكه وبيعها او حىت حبسه 
ولكن هل ستطبق احكام مرحلة الشخصية الطبيعية من مراحل ،متاما مثلما جيري عليه االمر مع االشخاص الطبعيني 

يكون يف هذه احلالة سيرى بعض املفكرين ان  ،انعدام التمييز اىل التمييز مث الرشد على الروبوت بعد تشغيله االول
الواقع التقين هو الفيصل فان كان الروبوت مبجرد تشغيله متمتعا بامكانات ذهنية متطورة جتعل منه قادرا على ادارة 

،فهو حيتاج من ، وان مل يكن قادرا على ادارة امواله والتعلم من جتاربه )1(امواله فيمكن منحه شخصية التمييز فورا
  .ينوب عنه

قانونية هي يف صميم املوضوع وتعطي نظرة بعدية للتصورات التقنية القادمة ، للقضاء ان هاته التصورات الفكرية ال
على اي فكرة مناطها تقبل ان يصبح الروبوت او االلة انسان ،النه الميكن باي حال من االحوال ان يقوم الروبوت 

ا االنسان     .بادارة امواله او حبسه جسديا او احلجر عليه ،هي اجراءات خيتص 

  :االستقاللية الذاتية للبرامج  الذكية   - ابعار 

عة تعمل الربامج قاحملددة مسبقا وبصورة منطية متو  وخبالف الربامج التقليدية الىت تعمل فقط ضمن اطار التعليمات
ا دون الرجوع ملستخدميه ا مما قد الذكية بطريقة استقاللية غري متوقعة وفقا ملا متليه عليها البيئة احمليطة وتتخذ قرارا

                                                        
 17/09/2021 23:11لى الساعة عاطلع : موقع حمامات نت  2019نوفمرب  26،الفرتاضية يف القانون املدين نظرية الشخصية ااية لوصيف،  -  1

www.mohamh.net  

http://www.mohamh.net
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الروبوت اجلراحي  تسببتفما العمل لو  ،خيلف بعض املخاوف بشان املسؤولية الىت قد ترتتب على اعمال هذه الربامج
ا او دفعها ،باصابة بالغة للمريض وماذا  ،وماذا لوحلقت املركبة ذاتية القيادة اضرارا بالغة نتيجة عوامل ال ميكن التنبؤ 

اضرارا  احلاقاالنرتنات حقائق حقوق امللكية الفكرية او شبكة ض حبثه او نشاطه عرب لو خرق الربنامج الذكي يف معر 
بشكل ماذا لو تصرف الربنامج الذكي  ،ببيانات الغري او تسبب بتدمري احد املواقع االلكرتونية يف الفضاء الرقمي

فوات اهو اهل مثل هذه ل يفإمن الذي ينبغي ان يس ،يتعارض متاما مع املهمةاالساسية ويتناقض مع مستخدمه
   )1(.املستخدم ام املربمج ام الشركة ام املالك ام مزود اخلدمة ام الغري

املتفق عليه على املستوى االوريب على ان تغطي القواعد احلالية للمسؤولية احلاالت الىت فيها ارجاع سبب الفعل 
دم وظهرت ثالث انواع من املسؤولية خالك او املستشركة املصنعة او امللروبوت او اغفاله اىل وكيل بشري معني مثل ال

ابتعاد املربمج  النظام املشغل مع الثانية تكون موجهة اىلو للمنتج او املربمج او املستخدم النهائي تكون موجهة االوىل 
انني ومن الثالثة وهي املسؤولية املباشرة ويتم حتمل املسؤولية كاملة بسبب عجزها مثل االطفال و ، العنصر البشرياو  ا

  )2(يف حكمهم والقت نقد كبريا 

  المسؤولية االدارية للقرارات االدارية الخوارزمية : المطلب الثاني

باعتبار ان قانون املسؤولية االدارية قانون مستقل وقضائي وهو متاثر بالقضاء املدين ويناسب نشاط االدارة العامة وله 
عن من هذا املنطلق فان القررات االدارية ختضع اىل رقابة القضاء ،سس واضحة رغم اختالف املدارس يف حتديدهاأ

طريق دعوى جتاوز السلطة باختالف الدعويني سواء دعوى االلغاء او دعوى التعويض رغم االختالف على وجود 
سخة رغم اال ان قواعد املسؤولية االدارية را  )3(عالقة بني الدعويني وهل تؤدي الالمشروعية اىل مسؤولية االدارة

هل تتوافق هاته القواعد الراسخة مع هذا  ،االختالفات الفقهية ، السؤال املطروح مع ظهور القرارات االدارية اخلوارزمية
فاالمر جتاوز كل التوقعات من ناحية طريقة صدور هاته القرارت الىت مل جيد هلا تفسري حىت .النوع من القرارات ام ال 

 ةة مث تواجد فكر  هذا املطلب مشكلة اخلوارزميات بالنسبة للتحديات القانونييفنناقش س االساسوعلى هذا  ،التقنيني
املسؤولية القانونية للقرررات االدارية ويليها نظرة القضاء ورقابته على مثل هاته التطبيقات الذكية للقرارات االدارية 

    .االلية
                                                        

االجتهاد للدراسات القانونية  جملة،حنو تنظيم قانون للذكاء االصطناعي يف حياتنا اشكالية العالقة بني البشر وااللة ،عماد عبد الرحيم الدحيات - - 1
   19ص  -35-14-2019متنراست ، 05العدد  08جملد ،واالقتصادية 

  . www. Alwatan.com.sa  00:30ساعة  17/09/2021تاريخ االطالع  2020ديسمرب  06 -هبة علي الزهاين،- 2
  22،ص  2017، رشيد خلويف ،قانون املسؤولية االدارية،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  - 3
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  :      ة  الخوارزميات تتحدى قوانين القرارات االداري:الفرع االول 

ادى ظهور الثورة الذكية اىل حدوث ازمة وحتدي غري مسبوق للمعايري االخالقية احلالية والقواعد القانونية والنظم 
ق االدارة العامة التظمة الذكاء االصطناعي تعارضت مع النظام القانوين احلايل واالكثر من يو جند تطب ،االجتماعية

بقدر مايتعلق االمر بالنظام القانوين لتعديل العالقات  ، لتشريعي الكبري الفراغ ا على ذلك سلطت الضوء ايضا
ومن  نتيجة التطبيقات اجلديدةاالجتماعية املتعلقة بالذكاء االصطناعي فان الناس لديهم خماوف اكثر من التوقعات 

التاهيل القانوىن  ناقشةادت اىل ماالدارية اخلوارزمية  القراراتصدور  بني املشاكل الناجتة عن هاته التطبيقات
ا مع مرور الوقت  للخوارزمية مع التطور السريع للذكاء االصطناعي    .التامة ستتمتع اكثر باالستقاللية ال

  : فكرة  المساؤلة القانونية : اوال

  : فق حكم االنسان المساؤلة و - 1 

ديدية للقانون اذ انه يف جمتمع الذكاء يف هذا الزخم الكبري من التطور الرهيب والذي اصبح امر واقع بغرض نظرة جت
واىل اي  ،حدوث خماطر عديدة اىل  العاديةاالصطناعي ميكن ان ترتاوح االغراض والتطبيقات احملتملة من مهام العمل 

بالنظر اىل الغرض من الذكاء االصطناعي والعواقب احملتملة الستخدامه ،مدى يشارك الذكاء االصطناعي االنسان 
مثل اجراء حيتمل حرمان االفراد من احلقوق  ، القرارات االدارية اختاذ يف  ن مطلوب كجزء من العملية االنسا  فان

م احلرة للحريات املدنية اين ومىت جيب ان يشارك االنسان ،السؤال مطروح هو الدستورية او امكانية تدخل يف ممارسا
   ارزمية اوبعدها التطبيق او بعده اي قبل صدور القرارات االدارية اخلو قبل 

من دورة  خمتلفة مواقع يعملون يفاخلوارزمية  ، بالنظر اىل الذين كيف يتم نقل املسؤولية اىل   القانونية هو للمساؤلة
ماذا حيدث عندما تتخض االنظمة املستقلة  تتخذه اخلوارزمية الذي  االداري  القرار بمن املسؤول عن عواق.احيا

خاصة مع ال تعمل عن قصد او بغري قصد  اخلوارزميةنتاكد من ان  كيف .املرجوة منهامع الغاية قرارات ال تتفق 
الشفافية وقابلية  املتمثلة يف املبادئ االساسية جيب الرجوع اىل  هاته املشاكل  يف مواجهة ظهور قرارات ادارية متييزية،
ل نتائجها ،اذا املساؤلة وفق حكم االنسان فبالنهاية االنسان هو من يطبقها وهو من يتحم شرح عمل هاته اخلوارزمية

، تؤدي اىل ان املسؤولية عن القرارت االدارية اخلوارزمية تتحملها االدارة املعنية باصدارها ففي االخري املوظف هو من 
همية يف على ركنني م تتوفر اخلوارزميةالبيانات لتغذية اخلوارزمية وحيدد سببها وغايتها النه الميكن ان نتصور ان  يعطي

   .حياة القرارا االداري اخلوارزمي اال ومها السبب والغاية 
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  المساؤلة وفق حكم االلة  - 2 

يف انظمة الذكاء االصطناعي الىت طورها التعلم االيل تنبين خوارزميات التعلم االيل مناذج رياضية تعتمد على بيانات 
تتعلم اخلوارزميات التعلم االيل عادة حبيث ختاذ القرارات هذه النماذج ال بيانات التدريب مث يتم استخدام املثال او

االذي يهمنا فيها   بثالث طرق     :وهي  يتم حتديد املسؤولية فيها بدقةتقنية حبتة الميكن فهمها هو كيف  كو

 يتم تدريب اخلوارزمية مبجموعة بيانات حيث يتم تقدمي بيانات االدخال وبيانات االخراج التعلم حتت االشراف*
مبعىن اخر يتم تغذية اخلوارزمية بكل من املهمة واحلل واستخدامها لبناء النموذج هذا سيجعله قادرا على اختاذ القرا ر 

  .تقدمي البيانات املهمة واحلل بوهنا املسؤولية تقع على من قام  .بناء على بيانات االدخال

يانات نقط بدون حل وجيب ان جتد امناط يف جمموعة يتم تغذية اخلوارزمية مبجموعة ب التعلم غري اخلاضع لالشراف *
رارات بشان بيانات االدخال اجلديدة ميكن تدريب خوارزميات قميكن استخدامها بعد ذلك الختاذ  البيانات والىت

  وهنا كذلك املسؤولية ختضع على من قام بتدريب اخلوارزمية التعلم العميق باستخدام التعلم غري خاضع لالشراف 

من املستخدم او  تعليماتيبين اخلوارزمية منوذجها بناءا على التعلم غري اخلاضع لالشراف ولكنها تتلقى : لتعلم تعزيز ا
، وهنا املسؤولية تقع على للمسامهة يف حتسينه تغذيته اعادة املشغل حول ماذا كان القرار الذي تقرتحه سيئا يتم 

 ) 1(  .املشغل او املستخدم الذي اقرتح اعادة التغذية

لمساؤلة وفق االلة هو صدور قرارات خوارزمية ذاتية التنفيذ غري خاضعة ال للتدريب او لاملشكل املطروح  ولكن
  .،وهذه املشكلة يف حبث مستمراالشراف او اعادة التغذية

يني اللجنة مت تع اي العمل االداري وتنفيذه رقميا اي بواسطة االلة والعطاء املسؤولية بعدا اخر  ، ويف هذا االجتاه 
وكان العنصر املركزي للجنة  2019وقدمت تقريرها يف ربيع عام  2015القانونية لقانون االدارة العامة للنرويج سنة 

اللجنة اىل ان اختاذ  واشارت ،يتم تنفيذها رقمياالىت حقيقة معظم االجراءات االدارية  ويدرسهو صياغة قانون يسهل 
 ومت التاكيد على كبرية يف الكفاءة ال سيما عندما تكون احجام القضايا الكبرية القرار االيل ميكن ان يولد مكاسب  

ا صدور القرارت االدارية االلية واالعرتاف القانوين لبعض يتم الطرق الىت ،ان  )2(القضاء على عنصر التمييز 
اصبح واقعيا ولكن هذا فيه ان يعطي نظرة عن املساؤلة وفق حكم االلة كون ان االمر  نالتشريعات جبواز ذلك ميك

                                                        
1  - national strategy for artificial intelligence print: norwegian government security and service 
organisation strategy norwegian ministry of local government and modernisation 01/2020 -  11  
2  - Op cit, p  27  
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 انوع من املخاطرة القانونية خاصة وان قواعد القانون االداري يف جانب املسؤولية االدارية راسخة ال ميكن استبعاده
  .على جمرد تكهنات 

  :    بين تفسير وتطور القانون الوضعي للمسؤولية االدارية في الذكاء االصطناعي   : ثانيا

الروبوتات الذكية وهذا ماجعل و  الشخصية القانونية اىل الربجميات اسناد متنع طرح مسالة ان املصاحل البشرية ال
اعطاء فكرة االعرتاف بالشخصية القانونية للذكاء االصطناعي حسب  حياولونوالقانونيني وحىت الربملانيون  االكادميون

 ،االصطناعي الذكي يف مسالة العقود االدارية  كالوكيلاخرى  درجة التطبيق او نوع التطبيق فالربوت خيتلف عن انظمة 
نتيجة القيام بتفسريات قانونية  االلة  االنسان معمبوازات  ثورة اخالقية  وهذا احدثوالقرارات االدارية اخلوارزمية، 

الح مسالة اصمناقشة  و االخالقيوفكرة االستعمال الغري  للقرارات االدارية اخلوارزمية  االبتعاد عن التحيزكفكرة 
االمر  للروبوت ،الدخال فكرة ان مسالة اسناد احلقوق الذاتية و تطبيقات الذكاء االصطناعي االضرار الناجتة عن 

قيمة االنسان يف  ونصل للفصل بني القيمة االخالقية للذكاء االصطناعي حبيث مرتوك للقانون ورمبا للمجتمع ككل 
وعلى وجه اخلصوص للربوتات الشبيهة بالبشر حىت ال  خطر كبري ،فيه االلة عن االنسان  تقديران مسالة  ،حد ذاته

املسالة يف االخري حىت  ،االنسان يسبب الضرر للربوت لتصل احملكمة اىل معاقبة شخص طبيعي ان نصل اىل مسالة
ا واحالة كل هذ ه ولو مت الرفض من طرف الكثري الباحثني على وجود فكرة الشخصية القانونية وعدم االعرتاف 

 اال ان الدراسة ،على القواعد العامة  اىل مسالة االسناد تطبيقات الذكاء االصطناعي املساؤل القانونية الناجتة عن 
  . ليس بصيغة الشخص الطبيعي ولكن  القانوين عرتافتتماشى مع الطرح القائم على االاحلالية 

وجود حل قانوين يتماشى مع هذا ل هو القانونيةهذا مايؤدي اىل التفكري اىل ان خصائص اللجوء اىل فكرة الشخصية 
معناها ففي النهاية الدراسة تستند لفكرة تطبيقات الذكاء االصطناعي فال بد من  الدراسة النهج احلديد حىت ال تفقد

حث هلا عن خمرج والبد الب تراكميةهي مسالة معايري  االدارية للذكاء االصطناعيوجود حل قانوين فمسالة املسؤولسة 
  ) 1( .له تاصيل قانوين

  

  

                                                        
1 - Jonathan Pouget la réparation du dommage impliquantune intelligence artificielle these pour 
le doctorat en droitpresentee et soutenue le 12 decembre 2019, aix marseille universite intiaive 
dexellence, p45.  
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  : المسؤولية الناتجة عن القرار االداري الخوارزمي: الفرع الثاني 

 طبيعةالذكية املصطنعة على  ت االداريةبالفعل يف النظر يف كيفية تاثري انظمة اختاذ القرار  االنظمة القانونية تلقد بدا 
لكن اعتماد انظمة الذكاء  ،ريجمال القانون االداة يف فكرة املسؤولية القانونيوالوصول اىل  القانونية االجراءات

وهي االصطناعي من قبل صانعي القرار االداري يثري ايضا اسئلة جديدة تركز الدراسة احلالية عن احد هذه االسئلة 
    )1(  .اسسا س املسؤولية عن القرارات االدارية اخلوارزمية

او منح الشخصية  يمة لقواعد املسؤولية سواء على اساس املخاطروالبد عن البحث عن اسس سل  مهنا ويف هذا املقا
اخلوارزميات قادرة على التعلم واالستدالل واختاذ  النالقانونية للخوارزمية الذكاء االصطناعي كما مت ذكره سابقا 

   )2( .باالضافة اىل مسالة تطوير طرق التعويض ،القرارات السليمة

  : في القرارات االدارية الخوارزميةوارزمية للخمسالة التفسير والتحيز :اوال

ا  اخلوارزمية  راك واملعرفة وباحثوا القانون انمن منطلق مايقوله علماء احلاسوب وعلماء االد  قادرة على تفسري قرارا
وهو مايثري قضية املساءلة فاذا اعتمدنا على االالت الختاذ قرارات تكتسي االمهية  ،دون الكشف عن اسراراها 

او يصعب فهمها ولكن  القرارت غري منطقيةملتزايدة فسنحتاج اىل توفر اليات لالستدرراك والتعويض اذا تبني ان ا
ا ليس باالمر البسيط متاما اخلوارزميةجعل  احدى املشاكل هي ان تقدمي التفسريا ت عملية مكلفة فهو  ،تفسر قرارا

ا  اخلوارزميةيتطلب موارد كبرية سواء يف تطوير نظام  ا او يف الطريقة الىت يتم  من الناحية العملية ومن فك شفرا
شف عن االسرار التجارية عرب اجبار املطورين على نشر االليات الداخلية الىت ان التغريات قد تك،االخرى  املشاكل

ا على فهم ال اخلوارزميةيعمل وفقها نظام  بيانات املعقدة عالوة على ذلك تتمثل احدى مزايا هذه االنظمة يف قدر
   .البشر استخدامها  يصعب علىبطرق 

القابلية  حبيث انيف القرارت االدارية اخلوارزمية ، جند ان قاعدة التفسري والقابلية للتفسري تكاد تكون منعدمة لذا 
هومة متاما للتفسري امر اساسي الن القرارات االدارية الىت يتم اختاذها بناءا على الذكاء االصطناعي جيب ان تكون مف

                                                        
1  -  Michael Lang, op cit, p196 . 
2  - Boris Barraud-le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde 
juridique-docteur en droit، chercheur au lid2ms (laboratoire interdisciplinaire de droit des médias 
et des mutations sociales، université d’aix-marseille), revue lamy droit de l’immateriel, 2019, p1  
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على ذلك ان اختاذ القرارات من قبل اصحاب  باالضافةواملسؤولية وقابلة للتفسري لالسباب تتعلق باملساواة والشفافية 
   )1(املصلحة العامة قد يكون هلا تاثري قوي على حياة املواطنني

العامة الىت تستخدم  الدارةلوبالتايل الميكن  اي مسالة التحيز، عدم التعرض للتمييزوهو هناك مشكل اخر 
ا حتت ستار اجلهل او عدم الكفاءة التكنولوجية او االنظمة غري الشفافة جيب ان  اخلوارزميات ان تتهرب من مسؤوليا

متخذي القرارات التميزية  مساؤلةحتديدها مث تصحيحها وجيب  والتحيزات اخلوارزمية  قادرة على التحكم يف  تكون
 املرتبطلذا كيف ميكن ممارسة حق االستاناف عندما التعرف حىت انك تعرضت للتمييز  زمية،اخلوار الناجتة عن املعاجلة 

خبوارزمية وان االدارة الىت تستخدم اخلوارزمية نفسها ليست على علم بذلك وان مصمم اخلوارزمية ال يعرف ذلك او 
   )2( املساؤلة القانونيةكيف تسري   كيفية عمل هذه االداة ال يستطيع شرح  

ذا جند ان تفسري القررات والتحيزات اخلوارزمية من اهم االسس لتحديد املسؤولية الناجتة عن القرارات االدارية ل
   اخلوارزمية

  تحديد المسؤولية االدارية للقرارات االدارية الخوارزمية : ثانيا 

على التطور احلاصل يف جمال  ليديةالتق يرى الكثري من الفقهاء والباحثني ان عملية اسقاط القواعد القانونية العامة 
هلا ابعاد اخرى وظهور  ينالتحول من النمط التقليدي اىل النمط االلكرتو  عمليةالتكنولوجيا له مايفسره كون 

التطور  وحجتهم ان  ، التقليدية العامةبعملية اسقاط القواعد القانونية  حتلميكن ان  املشكالت القانونية اثناءها
قواعد القانون املدين او قواعد القانون االداري برد تقنيات ال اكثر وال اقل حتل مشاكلها القانونية احلاصل ماهو اىل جم

اما قواعد القانون ، مبختلف انواعها  واجتهو يف ذلك اىل قواعد القانون املدين يف حتديد املسؤولية القانونية جلرب الضرر
ولكن املتتبع للتسارع الكبري لتظور سة كل انواع املسؤولية واسسها ،االداري فاجتهوا كذلك اىل احللول التقليدية بدرا

ا يف الواقع يرى خالف ذلك كون ان االمر اصبح حقيقة مع ظهور اخالقيات  وسائل تكنولوجيا املعلومات وتطبيقا
الرهيب فمشكلة  انه البد من اجياد قواعد قانونية جديدة تواكب هذا التطورراي الدراسة ومشاكل قانونية جديدة ويف 

التقنيات احلديثة فوصول  نظرا لكثرة استعمال  التوقع التقين فاجئهاالنظام القانوين التقليدي القائم واملسؤولية القانونية 
مسايرة املشاكل  االمر اىل اختاذ القرار االداري اخلوارزمي دون تدخل االدارة يف ذلك ليس باالمر العادي اذ ان 

                                                        
 2021سبتمرب 23اطلع عليه يتاريخ  2018ماي17تاريخ  ،مسؤولية الذكاء حني خيفق الذكاء االصطناعي قد تكون انت امللومري جرينماير ،ال  - 1

  www.scientific americancom - 14:00ساعة 
2- Algorithmes : prévenir l’automatisationdes discriminations-  en partenariat avec la cnil 
defenseur des driots republique Francaise, 2020, www.defenseurdesdroits.fr, p7 

http://www.defenseurdesdroits.fr,
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 مع ظهور الشخصية للقانونية يف بعض الدول اصبح الجدوى منه  التقليديةلول القواعد القانونية الناجتة حب القانونية
البد لنا وان نواكبه اما باستغالله على قواعد واسس منهجية صلبة وقوية واما النظمة الذكاء االصطناعي حبيث 

ائيا عن االستغال  خوارزميةة مشكلة قانونية نتجت عن استعمال فواقع االمر ان مسالة معاجل ،للتكتولوجيا لالتخلي 
هذا ميكن ان نستعمل فيه اسقاط للقواعد العامة  االداري تدخل البشر يف اختاذ القرار مع الذكاء االصطناعي

توزيع املسؤولية بني الفاعلني يف استعمال ولكن بنظرة جديدة واملسالة الثانية وهي للمسؤولية التقليدية ونناقشه 
مع اختال ف لنا ان حنلها بالقواعد العامة  لذكاء االصطناعي لصدور قرارا اداري خوارزمي ميكن كذلكخوارزمية ا

يف اختاذ  متطورة وحديثة ولكن مسالة الثالثة وان القرارات الذاتية للخوارزميةاسسس املطبقة التقليدية واعطائها نظرة 
وراي الدراسة وانه والبد لنا وان  التقليدية واسقاطها عليه ال ميكن باي حال تطبيق القواعد هذا قرار اداري خوارزمي 

وحماولة رسم هلا خطوط املخارج القانونية اجلديدة يف مناقشة   للخوارزمية  الشخصية القانونية اضفاء وان صح القول
ات واخلروج او احللول املمكنة يف ظل اجتهادات القضاء والفقهاء ومنه استنتاج كل املخرج كل نقاط االختالف فيها

  .حبل ميكن له ان يواكب هذا التطور حلل املشكالت القانونية

انه اليوجد شئ  " حني قال ستانفوردوتر جبامعة ياستاذ علوم الكمب يل مع ماجاء به العامل فايتتفق الدراسة  وهنا
هاية التاثري على ويف الن الذكاء االصطناعي من صنع البشر ويعهد اىل التصرف من قبل البشر لوحده فانمصطنع 

  .يت من البشر أومنه فاحللول القانونية حلل مشكالته ست 1 "حياة البشر

ان املسؤولية االدارية للقرارات االدارية اخلوارزمية مازالت يف حبث مستمر لذا تفادت الدراسة احلالية عملية اسقاط 
ولية عن القرات االدارية العادية فاالمر خمتلق متام حىت ال نعطي نفس نتائج املسؤ احللول التقليدية للقانون االداري هلا 

  .تقنيا وقانونيا جيب اجياد حل قانوين جديد له 

  القضاء االداري نظرة للقرارات االدارية الخوارزمية: فرع الثالث ال

 القضائيةة االقضاء بالنسبة للقرارات االدارية االلية وخضوع القرار االيل للمراجع نظرةسنناقش يف هذا الفرع مسالة 
  . ومسالة القضاء االداري واالختصاص 

  

  
                                                        

1 - Tamie Benyhile Andothers, Op cit, p 89. 
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  : بالنسبة للقرارات االدارية االليةالقضاء  نظرة- اوال  

على مبدا عدم امكانية اختاذ اي قرار من  1978يناير  6 الصادر يف املعلوماتية واحلرياتمن قانون  2نصت املادة 
كنها اضافت ان القرار االداري ممكن من ناحية اخرى بشرط ان احملكمة على اساس النتائج الىت توفرها اخلوارزمية ل

صاغ االقرتاح  2014جملس الدولة الفرنسي يف دراسته السنوية لسنة ،يكون هناك تدخل بشري الميكن تنفيذه بدونه 
 يتدخل البشر ان يؤكد ان ال اذ قرار بشان التنفيذ الوحيد للمعاجلة االلية ينبغيلضمان فعالية احلظر على اخت: يل التا

هذه املشكلة الكاملة يف االمتتة غالبا ماتكون منجزة وغري واعية  ،يف القرار جيب ان يكون حقيقيا وليس رمسيا فقط
دد استقاللية  تاثري بسبب حبرية وخالية من اي شكل من  ايتوقع ان تتخذ قرارا الىت االدارةاخلوارزمية االدائية الىت 

يتخذون اليوم العديد من  حبيثالوكالء العامني االلكرتونيني  االمر تعقيد مع ظهوروقد زاد هذا اشكال القيود 
او على االقل مبساعدة  تزداد اليوم بشكل كبريان االفعال االدارية مؤمتتة ،القرارات بدال من الوكالء العمومني البشريني 

م احل م ويفقدون اراد ذلك قد تبدو االمتتة مشروعة بسبب  لىوع ،رةالكبيوتر حبيث الميكن للبشر اال اتباع تعليما
وبالتايل فان موضوعية ودقة اخلوارزميات ميكن ان يشجع املواطنني  عن طريق اختيار البيانات هلا موضوعية اخلوارزميات

 ) 1(الذين ينفذوا افعاهلم احيانا بعشوائية وغري متوقعة  البشرعلى  تفضيلها على

غه جملس الدولة القرنسي املتمثل يف قبول وجود قرارات ادارية الية ولكن بتوافر ان هذا التوجه القضائي الذي صا
التدخل البشري بصفة فعلية ال اجرائية فقط ،من شانه ان يعطي البدايات لتقبل فكرة املسؤولية عن القرات االدارية 

  .اخلوارزمية ويفتح النقاش املستمر حلل املشكالت القانونية الناجتة عنها 

  :خضوع القرار الخوارزمي للمراجعة القضائية :  ثانيا

حىت لو خضعت اخلوارزمية للمراجعة القضائية فان احلواجز املعلوماتية الكبرية تعيق مراجعة ادوات اختاذ القرارات 
  :هلذه االدوات والقانوين االدارية اخلوارزمية وهذا راجع للتقييم التقين 

الوصول  يصعبمما خمتلفة من االطر القانونية على جمموعة  االدارة العامة ينطوي استخدام الذكاء االصطناعي يف- 1
اىل التفاصيل التقنية والتشغيلية الستخدامها على سبيل املثال عندما تتعاقد االدارة مع اطراف ثالثة لتوفري ادوات 

براءة االخرتاع او حقوق النشر مبوجب قواعد  يكون يمات الربجمية والتفاصيل الفنيةالتعل فحمايةالتصديق االلكرتوين 

                                                        
1  - Boris Barraud, Op cit, p16 
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وبالتايل تداخل قواعد القانون العام مع قواعد القانون اخلاص سيصعب من املراجعة القضائية ،او السرية التجارية 
  .للخوارزمية الىت نتج عنها القرارا االداري 

يسعى  ،قة منوذج التعلم االيلحىت لو يتم توفري البيانات والرموز تظل املراجعة القضائية يف وضع ضعيف ملراجعة د- 2
اخلوارزمية  تبحث يف خطااحملكمة االدارية  جند اناىل تصحيح او الغاء القرار احملدد يف قضيتهم لذلك  عادةاملتقاضون 

ومن القضايا الشهرية قضية ليد جريوود ضد ادراة الصحة العامة ،حمل القرار كرتقية موظف خطا  لتكييف الواقعة 
 لتقدمي اضافية برنامج ميديكايد يف طريقة ختصيص ساعات متلقوحيث طعن ، االمريكية ةت املتحدابالوالي اسسكنأر ب

قامت املمرضات بتقيم احلالة الفردية لتعيني حيث  2015الرعاية للمستفيدين ذوي االعاقة مبوجب قانون الوالية عام 
 باستعمالالدولة  قامت عم الربنامج حة لدالقواعد املقرت   واعطاء البيانات لوضعالرعاية  لتقدميساعات اضافية 

وجدت احملكمة ان عدم اخطار االفراد بتغيري  النظر يف القضية عند 2018 سنة يف )1(وارزمية لتقييم االحتياجاتاخل
ية حمامي املساعدة القضائواضحا لكن هذا التربيري البطال العمل باخلوارزمية مل يتقبله  اخلوارزمية كانا انتهاكا قانونيا

ملراجعتها وحماولة اثبات ان اخلوارزمية هي من كانت  صفحة 21على اخلوارزمية يف نسخة مطبوعة من  حيث حصل
احملكمة على اخللل االجرائي املتمثل يف  ان اعتماد ،التدقيق فيها صعبا للغاية ان  السبب يف تقييم االحتياجات وجد 

ه اخلطوة عدم قدرة احملاكم واملتقاضيني على التعامل مع مثل هذ يعكسعدم االخطار االطراف بالتغيري اخلوارزمي 
   .اخلوارزميات مما جيعل مراجعتها صعب للغاية هذه 

يعد الذكاء االصطناعي القابل للتفسري حيث  ،عملية تفسري املعلوماتية عند املهندسني واملربجمني تاخذ وقتا طويال - 3
ال واذا مل يستطع امل ري كيف ميكن مراجعة قرار ادا، تفسري اخلوارزمية يف وقت قليل  هندسونحتديا رائدا يف هذا ا

  ) 2(. فيه او القاضي كاجراء للطعن طرافلال يوما بالنسبة 60خوارزمي خالل 

  : القضاء االداري واالختصاص   ثالثا

ذكاء االصطناعي يعرف فتح البيانات اىل جانب تطوير اخلوارزميات والو بعد ظهور االنرتنات وازالة الطابع املادي 
يلعب دورا كبريا يف اعطاء احللول القانونية لصدور جيب ان حبيث ، جديد غري مسبوق ومتميز حتديالقاضي االداري 

  .ن السؤال املطروح هو مدى توافق الطفرة الرقمية مع االختصاص االداري اهذا النوع من القرارات االدارية 

                                                        
1  - David Freeman Engstrom Daniel e. ho- algorithmic accountability in the administrative state 
yale journal on regulation-vol. 37:800 2020- stanford university, p800-854 p841  
2  - op cit,842 
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ومع التطور  ضائية اي ختصص القضاء االداري هو سبب نشاة القانون االداري ته قأن نشأجوهر القانون االداري ان 
ا ضنظمة الذكاء االصطناعي وتداخل القوانني العامة واخلاصة الىت تأاملستمر للرقمنة واختالف   هل يفقدبط تطبيقا

ل تداخل القوانني العامة وان صح القول ه .قواعد جديدة للقانون االداري وارساءاالداري ميزته يف التطور  القضاء
هذا االشكال هو يف حبث مستمر نتيجة قلة  ،واخلاصة الىت تضبط تطبيقات الرقمنة خيتص القضاء االداري حبلها

البحوث يف هذا اجلانب واالعتماد على القواعد التقلدية لتحديد القضاء املختص ،وبالتايل السؤال االكثر تعقيدا هو 
  . القانونية ماهو القضاء املختص يف فض النزاعات الناجتة عنها  عند منح اخلوارزمية الشخصية

ليصبح من وقواعد االختصاص  ت الرقمية مبا يتوافق مع املبادئ االساسية للعدالةلذلك وجب ان يتم استخدام االدوا 
امال يف سن هذه الضروري حتديد اطار قانوين متكيف يف جمال القانون العام يفرتض ان القاضي االداري يقوم بدوره ك

  )1(املبادئ 

  : االدارية في االدارة الرقمية   المسائل:رابعا 

، سيمنح  الكثري من االستحقاقات  الدوات الذكاء االصطناعي للفصل يف قضايا  االدارة العامة استخدامات  ان كثرة
لقانون لل باالخنراط االوسع هذا سيعّج يل التحيز يف اخلوارزمية لصنع القرار اال امكانية  استعمالملسؤويل االدارة العامة 

تجاوز الدراسات االدبية بوذلك  ،املستعملة لصدور القرارات االلية االدوات االداري لفرض الرقابة االدارية على
جتميع القضايا و  واملكثفة والبحث يف التفاصيل الفنية والتشغيلية املعمقة واالستناد على دراساتواالعالمية احلالية 

ة املش عن االخطاء  اجلهة االدارية املسؤولة عن اخلوارزمية باالبالغحل اكثر كفاءة وانصاف من قبل  من اجلا
الغياب الفعلي للقانون االداري يف املناقشات االكادميية  وهذا سيؤدي اىل احلد من ، وحتسينها القرارات  اخلوارزمية يف
من طرف االختصاص اجلنائي واملدين ومازاد حوث يف هذا اجلانب نظرا لكثرة البالذي اصبح يثري القلق  والسياسية 

ذا الغياب هو    ) 2(ان ختضع للقانون االداري  هلا ميكن القراراخلوارزميات املستخدمة يف اختاذ  انهل االمر تعقيدا 

  :االدارية المسؤولية القانون االداري الحالي ولغز :خامسا  

العامة حتكمها جمموعة القوانني الىت حتكم كيفية قيام االدارة بعملها وتقوم على  اي تطبيقات جديدة يف جمال االدارة
هذا عندما تتخذ االدارة اجراءات تؤثر حبقوق املواطنني فعليها شرح  ،الشفافية واملساؤلة واعطاء االسباب اي التفسري

                                                        
1  - Jean Marc, sauve le numérique et la justice administrative-enjeux numeriques, n°3, septembre 
2018, c annales des mines, France, p44.  
2  - David Freeman Engstrom, Op cit, P806.  
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ق فقهاء القانون خاصة مسالة الىت اصبحت تؤر  الذكاء االصطناعي  مشاكل امام  لكن االجراءملاذا يتم هذا 
  يف هذا اجلانب مساريني مهمني  ظهر  املسؤولية االدارية

 للقواعدالقانونية املطبق  النظام  توافق وارزمية لقياس مدى اخلالالزم لعمل نظام  مستوي الشفافيةناقش املسار االول *
ال يستطعون فهم كيفية  هندسني انفسهم امل خمرجات التعليم االيل املتقدمة غامض مبعىن انه حىتفتوصل اىل ان 

ارية اخلوارزمية قد الشفافية الكاملة يف نظام القرارات االد، وبالتايل حىت وصول النماذج االكثر تقدما اىل نتيجة معينة 
  .القانونية  املسؤوليةال تؤدي اىل 

مستوى معني من  اضفاءالعامة من اجل  االدارة ختتارها الىت  االجراءات االداريةويتمثل يف : اما املسار الثاين *
املوافقة  الصرحية  املتعلقة  باملعاجلة اخلوارزمية للقراراتمثل منح اصحاب البيانات  لفرض املسؤولية القانونية الشفافية 

ر لكن هذا االم،نظام اخلوارزمية عمل الرقابة قبلعلى هذا االجراء كما ميكن لالدارة تصحيح اخطاء اخلوارزمية وفرض 
  )1(يف غاية التعقيد ويستلزم جهودا كبرية واموال باهظة 

رغم وجود بعض االحباث القليلة لفك لغز املسؤولية االدارية الناجتة عن تطبيقات القرارارت االدارية اخلوارزمية ،وعدم 
اصدار  قبل امهاوجب على االدارة العامة مراجعة نظاالداري احلايل على مراجعتها ، اال انه  القانونقدرة قواعد 

قد تكلفها الكثري من املشاكل سواء القانونية او التقنية وحىت املادية النه يف بعض احلاالت  2،قرارات ادارية خوارزمية 
االدارية افضل بكثري من تطبيقات ممكنات الذكاء النظام التقليدي الصدار بعض القرارات  تطبيقعلى  احلفاظوان 

  .االصطناعي 

  

  

 

  

  

                                                        
1  - David Freeman Engstrom,  Daniel E. Ho, op cit, p827 
2 - Op cit,p827 
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  :فصل خاتمة ال

جيب اوال االعرتاف باننا مازلنا نعيش يف عامل ال يعمل بالذكاء االصطناعي بنجاح يف انظمة القانون ترى الدراسة انه ،
ففكرة القرار االداري اخلوارزمي ليست  هذا من جهة ومن جهة اخرى والبد وان نعطي للفكرة حجمها احلقيقي

القواعد العامة على كل ماهو جديد اصبح ال جيدي نفعا والدليل الن عملية اسقاط  صوره ،تباالمر البسيط الذي ن
ض هو ان الذكاء االصطناعي يف تطور رهيب ويطبق يف شىت جماالت احلياة ولكن القانون ال يزال ساكنا سوى بع

كل ماهو جند ان   وهنا حىت حندد الدراسة القانونية االدارية ، الفقهاء اكرب اين اخللل هذا السؤال حري  االقرتاحات
يف  دائما نتائجها مقرتحات وتوصيات قانونية تقنية دراسات والباحثني االكادمييني، لبعض الفقهاءموجود مقاالت 

ان مسالة القررات االدارية  حل،اذا والبد لنا من التفكري يف اجياد  ،اين التشريع اين التنظيم ال يوجد غاية االمهية ،
فشروط واركان وخصائص هاته القرارات ختتلف كثريا عن شروط القررات  ،يداخلوارزمية هي مسالة غاية يف التعق

اية القانون التقليدي واخلروج م جتديد يف اختاذ قرار او فكرة بعض املفكرين  أمن هنا بد ،العادية   نالقانون ومناقشة 
   .اسقاط القواعد العامة على كل ماهو جديد  كرةف

اسقاط انواع املسؤوليات القانونية على تطبيقات حماولة وهي  يد املسؤولية القانونية اجلدال الفقهي ملسالة حتد انكما 
حق هلا قد تعطي  عدة اطراف مشاركةاجنر عليها  عملية التطبيق كون ان بالذكاء االصطناعي يعترب خمرج غري جمدي 

 .وراء الفراغ التشريعي الداخلي والدويلالقانونية للحد من فكرة عدم حتديد املسؤولية واصالح الضرر القائم  ليةاملسؤو 
انظمة قائمة على قواعد  لالدارة العامة جيب ان يكون لهستخدام الذكاء االصطناعي يف االجراءات االدارية إلان 

 ،نظمة الشفافة والقابلية للتفسريوهذا اليكون اال على حكم اخلوارزمية السليمة واجلديرة بالثقة واال قانونية واضحة 
بطرق جتعلها اصلية وقابلة لالستخدام مع دمج وظائف االرشفة  ومحايتها البياناتامهية ضمان توثيق  رتكيز علىالمع 

  يف العمليات االدارية وحتديد اي جوانب ناجتة عن استخدام الذكاء االصطناعي 

مع وضع  االدارة العامة ي يف مراجعة وتقييم اللوائح الىت تعيق  االستخدام املناسب واملطلوب للذكاء االصطناع باقرتاح
   .يف جانب اختاذ القرارات االدارية متطلبات الشفافية واملساؤلة يف انظمة االدارة العامة اجلديدة 

على كل  فالبحث يف القرارات االدارية اخلوارزمية وحتديد املسؤولية جلرب الضرر الناتج عنها مازال يف حبث مستمر مع 
  .ق غياب التشريع اثناء التطبي

  



 

 

  

  :الفصل الثاني

  تطبيقات الذكاء االصطناعي

  في العقود االدارية
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  تطبيقات الذكاء االصطناعي في العقود االدارية :  الثاني الفصل 

يعرف العامل اليوم يف ظل انتشار الذكاء االصطناعي تطورا ملحوظا مشل مجيع جوانب احلياة مبا يف ذلك النشاط 
تخدم التقنيات احلديثة وعلى راسها الذكاء االصطناعي من اجل حتقيق اهدافه وايصال االداري الذي اصبح يس

خدماته للجمهور والعقد االداري باعتباره من ابرز الوسائل القانونية للنشاط االداري نتج عن استخدامه ملمكنات 
يد مفهومه و منهجه ورصد الذكاء االصطناعي مايسمى بالعقد االداري الذكي وهو ماحناول معرفته من خالل حتد

  1اته يف خمتلف تشريعات دول العاملاهم تطبيق

العقود  ،يف هذا الفصل أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي يف الوسائل القانونية للنشاط اإلداري الدراسة لذا سنتناول
ا ختتلق عن الطريقة التقليدية حىت يفحتديدا ، الذكية ا وأركا الن التطور  ،كيفية إبرامها  كون ان مسة العقود وحيثيا

الرهيب الذي عرفه الذكاء االصطناعي أعطى تفسريات يف غاية الدقة وأحجم الرؤية عن القيمة العقدية الىت كانت 
يف بداية هذا  الدراسة وسنتناول ،جممل مافيها أخطاء تزعزع أركان العقد يف حد ذاته ،تتبناها وتتخللها بعض النقاط

مرورا باملساؤل القانونية اهلامة والىت من بينها  العقود االدارية تعريفعلى  الدارية الذكية ونركزالعقود ا ماهيةالفصل 
وسيتم مناقشة هاته املسائل يف املبحث األول اما  وطرق ابرام هذا النوع من العقود  ،األركان والشروط واخلصائص

كعقود البلوكتشني والوكيل الذكي يف الصفقات   ،أهم تطبيقات الذكاء  االصطناعي تناولت الدراسةاملبحث الثاين 
عنه من مسائل قانونية من امهها املسؤولية القانونية  أالعقد ومايطر  هذا خمرجاتالعمومية وصوال إىل التدقيق يف أهم  

بطها ضيف االخالالت العقدية الذكية الن مغلب التشريعات أبانت عن فراغ رهيب يف هذا اجلانب بيد ان املسالة ت
ال هي من اختصاص التخصص  ،امور تقنية وجب تقنينها الن مسالة حتديد األمور التقنية الغالبة يف هذا ا

ا  هايهم الدراسة القانونيةولكن ، التكنولوجي يف عملية التطبيق  اجلانب التشريعي يف حتديد أهم الضوابط الىت متر 
من بداية االعالن عن الصفقة اىل غاية تنفيذها نتيجة مراحل العقد الذكي وهذا ينطبق على الصفقات العمومية 

  .تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي 

                                                        
، 213-201ص  12،2018عدد،جامعة اجللفة  ،جتماعيةالعقد االداري االلكرتوين وتطبيقاته جملة العلوم القانونية واال،زروق يوسف ،العيداين حممد  1
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  الذكية  االدارية ماهية العقود: المبحث االول 

واهم خصائصها يف املطلب االول  مث نركز يف املطلب الثاين الذكية  االدارية سنتناول يف هذا املبحث مفهوم العقود
ال وخاصة مسال االدارية العقودابرام طرق  على  ة الرضا ومدى توافق العقود الذكية واهم املساؤل القانونية يف هذا ا
  وخضوعها الركان العقد وفق القواعد العامة   ةالذكي

  مفهوم العقود االدارية الذكية : المطلب االول 

نشري ان مصطلح العقود االدارية  والبد هنا وان ،سنتاول يف هذا املطلب تعريف العقود الذكية واجراءات تنفيذها 
بالدقة املذكورة مل يتطرق له اي تشريع حسب علم الدراسة وامنا هناك حماوالت اضفاء صفة العقد االلكرتوين  الذكية

  والنظام خمتلف يف بعض التقنيات وحىت املخرجات القانونية  

 تعريف العقود الذكية : الفرع االول 

 تكمن يف تعريفه  ةالفقهي نتيجة حداثة تطبيقه فنجد ان صعوب النقاشحليز الكبري من ان موضوع العقود الذكية اخذ ا
لذا سنحاول التطرق اىل بعض  ، تقنيته الىت مل تواكب النظرة القانونية للعقود العامة وفق القوانني العادية ةصعوب

طرق اىل تمث ن  عريف العقود االلكرتونية، بداية بتالتعريفات الىت حاولت اضفاء الشرعية على هذا النوع من التطبيقات
   .حتديد معايريه لنصل اىل شرح اجرائته ومكوناته كل ذلك تباعا

  :تعريف العقود االلكترونية: اوال 

بداية جيب ان نشري اىل ان مغلب التشريعات العاملية مل تتطرق اىل تعريف العقود الذكية ولكن هناك حماوالت اسقاط 
لعقد االداري واضفاء عليها التطبيقات االلكرتونية مع وجود بعض احملاوالت الفقهية واالكادميية التعريفات التقلدية ل

باالضافة اىل بعض التشريعات الىت عرفت العقد االلكرتوين دون حتديد العقود االدارية  خمتلفة بالتطرق اىل تعريفات
  االلكرتونية سنذكر منها 

ا عقود ذاتية التنفيذ تبىن وتربمج يف اطار شبكة توزيع المركزية تنظم شروطها بأ(( موقع انفوستيبيديا لقد عرفها 
وأحكامها العالقة بني البائع واملشرتي قد اليعرف احدمها االخر دون احلاجة لوجود سلطة مركزية طرف ثالث  فهي 

ا غري قابلة للرتاجع يف قيام الطرفان بتنفيذ املعامالت    ))وفق للشروط واألحكام التعاقدعبارة على توفري الثقة لكو
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ا عقد جيمع طرفان او اكثر ميكن برجمته الكرتونيا وتنفيذ بنوده بشكل تلقائي مبجرد حتقق :(( كما عرفت أيضا بأ
ا)) أحداث معينة او شروط حمددة مسبقا العقد الذي يدون باستخدام الرموز املشفرة حيث :(( وعرفت كذلك با

   1))ب االتفاق وتنفيذها بصورة اليةوجميكن تفعيل االلتزامات مب

بانه العقد الذي يتم ابرامه من خالل وسائل االتصال "وميكن تعريف العقد االلكرتوين او العقد املربم الكرتونيا 
االلكرتونية وفيه يتم التعاقد عن بعد دون تواجد مادي متزامن لطريف العقد وذلك من خالل شبكة املعلومات الدولية 

   2"ل اي وسيلة اتصال الكرتونيةاو من خال

ملا له من جمال من  االخريبني التشريعات الىت تطرقت اىل تعريف العقد االلكرتوين التشريع اجلزائري واخرتنا هذا  ومن
املتعلق  05-18من القانون  06حيث التطبيق سبني ذلك بعد التعريف حيث عرفه املشرع اجلزائري يف نص املادة 

يتم ابرامه عن بعد دون احلضور الفعلي واملتزامن الطرافه باللجوء حصريا لتقنية االتصال ((..نية بانه بالتجارة االلكرتو 
ماميكن ان نستخلصه من تعريف املشرع اجلزائري انه قام بوضع تعريف صريح ومباشر وشامل للعقد  ))االلكرتوين

ف شامل كافة التصرفات الىت يتم ابرامها بالوسائل االلكرتوين حيث مل حيصره يف نوع حمدد من العقود وجاء هذا التعري
ال مفتوحا الدراج تصرفات جديدة تتم بالصفة االلكرتونية فحدد املقصود بالعقد االلكرتوين بانه  التكنولوجيا وترك ا

ل العقد املربم عرب شبكة االنرتنات فهو عقد كغريه من العقود التقليدية لكنه يكسب الطابع االلكرتوين من خال
ا    3الطريقة الىت ينعقد 

هذا جيعلنا ناكد على هذا الطرح كون ان العقود الذكية تدخل حتىت هاته املسميات ومنه نستشف ان العقود الذكية 
ذا املعىن تعترب عقدا بني طرفني اواكثر ذاتية التنفيذ من خالل الربوتوكول املبىن  ،تسمى ايضا العقود ذاتية التنفيذ 

وتنفيذ مجيع   االطراف املعلومات حول حقوق وواجبات ز رياضية تسمى اخلوارزميات وتتضمن كافةأساسا على رمو 
بنود العقد وتعتمد على تقنية سلسلة الكتل وتقوم تلك الربجميات بتقييم بنود العقد او شروط العقد ويف حال حتقق 

البيانات ومبجرد حتقق بند او شرط فيتم  اي منها يتم إرسال تقرير دوري اىل كل من املنظمني للتحقق من مصداقية
التنفيذ التلقائي لعملية معينة ترسل تقارير حمدثة اىل كل من املنظمني واملدققني من اجل التحقق من تطبيق العقود 

                                                        
ص  ، 2021-07-30 ، ،2م العددجامعة مخيس مليانة   ،جملة املفكر للدراسات القانونية والسياسية  ،العقود الذكية والبلوكتشني  ،معداوي جنية  1

  62ص ، 58،76
  19ص ،1،2014ط،املنصورة نالقانون دار الفكر و ،العقد االداري االلكرتوين  ،صفاء مجعة فتوح مجعة 2
 - 182-171ص، 14،2020العدد،1حبوث جامعة اجلزائر ،العقد االلكرتوين ،اثر التحوالت التكنولوجية على النظرية العامة للعقد  ،جبارة نورة 3
  173ص
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الذكية وهي ليست جمرد عملية وامنا منصة متكاملة ذات خصائص معينة ال تتوفر يف غريها لذلك أصبحت املنصة 
   1لتعامل مع العقود الذكيةاألكثر شهرة ل

ا تسرتسل يف شرح عملية تنفيذ العقود بطريقة الكرتونية دون حتديد املعىن الدقيق  واملالحظ من التعريفات السابقة ا
كما درج عليه يف كتب الفقه فهو ذلك العقد الذي يربمه شخص   ،واملتمعن لتعريف العقد االداري ،للعقود العامة 

يري مرفق عام او تنظيمه تاخذ فيه االدارة باحكام القانون العام ويتضمن شروط اسنثنائية غري معنوي عام من اجل تس
وكما اقره القضاء بانه  ،مالوفة يف القانون اخلاص وخيول املتعاقد مع االدارة االشرتاك مباشرة يف تسيري املرفق  العام

بقصد  امة طرفا فيه وان يتصل العقد بنشاط مرفق عاميتعني العتبار العقد اداريا بان تكون االدارة بوصفها سلطة ع
تسيريه وتنظيمه وان يتميز بانتهاج اسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غري مالوفة يف روابط القانون 

وسائل اعتماد باتصال العقد مبرفق عام باالضافة اىل ومن اهم شروطه ان يكون احد طريف العقد جهة ادارية ،اخلاص 
  .القانون العام يف ابرام العقد وتنفيذه حبيث يتضمن العقد شروط استثنائية وغري معروفة يف القانون اخلاص 

تتجه اغلبها حنو القانون اخلاص او القانون التجاري  للعقد االكرتوين  ومن خالل كل ماسبق جند ان املفاهيم السابقة
اليتضح لنا تعريفا واضحا للعقد االداري الذكي م وعلى هذا االساس بينما العقد االداري يتجه حنوى القانون العا

  :لكننا نستطيع استنتاج ميزاته وهي كالتايل 

   .اطراف العقد الجيمعهم جملس واحد حلظة تالقي االرادتني*

  .تصل بني اطراف العقد وسيلة واحدة وهي الوكيل الذكي *

   .العقد االداريالعقد االداري الذكي يستوعب مجيع شروط واركان *

معاينة  بعدخالفا للعقود التقليدية اعطى املشرع الفرنسي للمتعاقد حق العدول للمتعاقد بعد تالقي االجياب والقبول *
  .حمل العقد 

    2ميكن ان يستعمل اطراف العقد االداري الذكي طريقة الدفع الذكية*

  

                                                        
  .63ص، مرجع سابق ،معداوي جنية -  1
  .204ص ، مرجع سابق ،زروق يوسف ،العيداين حممد  -  2
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  :معايير تحديد العقد االداري االلكتروني : ثانيا

خرا الكثري من القوانني اخلاصة باملعامالت االلكرتونية بصفة عامة ومن ابرز القوانني الىت اهتمت بالعقود صدرت مؤ 
حيث نص يف ، 2001االدارية املربمة عرب شبكة املعلومات الدولية قانون العقود االدارية الفرنسية الصادر يف عام 

ائط الكرتونية وامام هذا القانون تساؤل الفقه الفرنسي عن منه على اجراءات ابرام العقود االدارية بوس 56املادة 
حيث يتمثل العقد بصفة عامة يف تالقي ارادتيني او اكثر على احداث اثر قانوين ‘معايري ظبط تعريف العقود االدارية 

ملزما  وهو من حيث االثر اما ان يكون،اما ان يكون رضائيا او شكليا او عيين  همعني وان العقد من حيث تكوين
وهو من حيث الطبيعة اما ان يكون عقدا ،للجانبني او ملزما جلانب واحد واما ان يكون عقد معوضة او عقد بيع 

وان العقد االلكرتوين يف الواقع ال خيرج يف تنظيمه  ،فوريا او عقد مستمر واما ان يكون عقد حمددا او عقدا احنماليا
  1الوسائط االلكرتونية وخاصة شبكة االنرتنات الىت يتم من خالهلاالواردة يف النظرية االلكرتونية و  لالحكام

لذا جند انه استقر الفقه والقضاء على ان العقد االداري هو اتفاق يكون احد اطرافه شخصا معنويا عاما بقصد ادارة 
روط استثنائية وتسيري احد املرافق العامة وتظهر فيه االخذ باسلوب القانون العام وذلك من خالل تضمني العقد ش

وتساؤل الفقه هل ميكن اسقاط هذا املفهوم على العقود االدارية االلكرتونية فكان من ،غري مالوفة يف تعامالت االفراد 
الواجب تقريب الصورة عن طريق حتديد معايري العقد االداري االلكرتوين وقبل التطرق لذلك وجب شرح املعايري 

  .ري واملدين  حىت تتضح لنا الصورة ملعايري العقد االداري االلكرتوين القضائية للتفرقة بني العقد االدا

  :المعايير القضائية للتفرقة بين العقد االداري والمدني -1

  :ان تكون االدارة طرفا في العقد  - أ 

ود اليكتسب العقد السمة االدارية اال اذا كان احد اطرافه على االقل شخصا من اشخاص القانون العام فشرط وج
االدارة طرفا يف العقد كالدولة وغريها من الوحدات االدارية واالدارت واملصاحل واهليئات العامة واملؤسسات العامة الىت 

   2مينحها القانون الشخصية االعتبارية هو شرط الزم الضفاء الصفة االدارية للعقد

  

                                                        
  . 19ص ، مرجع سابق  ،عة فتوح مجعةصفاء مج 1
 ، 1،2016ط ،القاهرة،املركز القومي لالصدارات القانونية ،دراسة مقارنة ،القاضي االداري والتوازن املايل يف العقود االدارية ،السيد فتوح حممد هنداوي  2
  .28ص
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  :اتصال العقد بنشاط لمرفق العام : -ب  

طرفا يف العقد كي يوصف بالطبيعة االدارية فهناك عقودا تربمها االدارة ختضع لقواعد  ال يكفي جمرد وجود االدارة
ا شان االفراد يف تلك العقود وامنا جيب ان ينصب موضوع العقد على تسري مرفق عام ويقصد  القانون اخلاص شا

ىل االدارة االشراف عليه او ادارته لالفراد وتتو  العامةباملرفق العام هو ذلك املشروع الذي يقوم على اشباع احلاجات 
العقود االدارية الىت و ويهدف لتحقيق النفع العام ومن بينها العقود الىت يعهد فيها املتعاقد مبهمة تسري املرفق العام 

  العقود الىت موضوعها تنفيذ املرفق العام باالضافة اىل يكون موضوعها او اهدافها اشراك املتعاقدين لتسيري مرفق عام 

رغم االختالف الفقهي والقضائى على حتديد  غري مؤلوفة يف القانون اخلاص ان يتضمن العقد شروط استثنائية -ج
ا تبقى شروطا مستحيلة يف عقود االفراد كما راى الفقيه المارك   . تعريفها اال ا

ي اجلديد الباحث يف جمال الذكاء اتفق الفقه االدار التفرقة بني العقد االداري والعقد املدىن  من خالل حتديد معايري  
االصطناعي على ان احسن صورة لتسيري املرفق العام تكمن يف تطبيقات الذكاء االصطناعي اي ان احسن صورة 

   1.هو تطبيق الذكاء االصطناعي على تسسري مرفق عامالىت ينصب موضوعها  تكمن يف العقود االدارية

  :معايير العقد االداري االلكتروني  -2

  :المعيار العضوي للعقد االداري االلكتروني -أ

ا وكالة صرحية او ضمنية ميكنه استعمال بالتعامل  او مبوجب ان الشخص املعنوي العام سواء الدولة او احد مؤسسا
ممكنات الذكاء االصطناعي اي الوسائط االلكرتونية الذكية واحملررات االلكرتونية الثبات هذا العقد دون تاثري ذلك 

   2.وبني تطبيقات الذكاء االصطناعي  الوكالة املوجودة فيه بني الشخص املعنوي العام على

  :المعيار الموضوعي للعقد االداري االلكتروني - ب

ان العقد االلكرتوين هو قبل كل شيئ عقد مت ابرامه عن طريق وسيط الكرتوين وهذا الوسيط ال يتدخل يف مضمون 
ية وجود عقد اداري حيتوي على شروط استثنائية او خيضع لنظام استثنائي خاص مييزه العقد االداري مما المينع امكان

                                                        
  .30مرجع نفسه ،ص -  1
  . 17ص ، مرجع سابقصفاء مجعة فتوح مجعة -  2
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عن العقود املدنية حيث ميكن التعاقد عن طريق االحالة اىل عقود منوذجية تضعها االدارة على موقعها االلكرتوين 
   1التعاقد للسماح للمتعاقد االخر مبعرفة شروط

العقد االداري والعقد املدين اتضح ان الصورة االقرب لتحديد معايري العقد  من خالل حتديد معايري التفرقة بني
،وبتحديد املعيارالعضوي االداري االلكرتوين تتمثل عقد تسييري املرفق العام عن طريق تطبيقات الذكاء االصطناعي 

ا اخلاص ،اما للعقد االداري االلكرتوين جند ان االدارة العامة ميكن هلا استخدام وسائط الكرتونية  ذكية تعمل حلسا
وعلى هذا االساس ميكن اعتبار . املعيار املوضوعي اتضح ان الوسيط االلكرتوين الذكي ال يتدخل يف مضمون العقد 

ان العقد االداري االلكرتوين هو يف حقيقة االمر عقد اداري عادي ولكن ميكن استعمال وسائل التكنولوجية لتنفيذه 
  .هو طرق اجراءه ومكوناته هل ختضع لضوابط قانونية ام ال  ولكن املشكل املطروح

  : الذكي ومكوناته   االداري  طريقة اجراء العقد:ثالثا

  :طريقة اجراء العقد -1

فان العقد الذكي يتميز بكونه ذايت التنفيذ من خالل كتابته على شكل رموز برنامج ،كما سبق ذكره من تعريفات 
حاليا يتم إجراء العقود  ،موزعة وغري مركزية ويتم إجراءها من دون احلاجة إىل وسيط موجودة على شبكة البلوكتشني

حيث جيب  ،وتعترب منصة اثري اهم واشهر تلك املنصات  ،الذكية على جمموعة منصات تشتغل على نظام البلوكتشني
قد واملسؤولية عن خمالفة العقد طراف املوقعة على العقد االتفاق على التفاصيل التعاقدية وشروط خمالفة العاالعلى 

العقد اليا باسم  وبالتايل يتم تنفيذ،ومصادر وبيانات التحقق اخلارجية مث نشرها على البلوكتشني يف شكل عقد ذكي 
 طرق ال نيومن ب،وهذه العملية برمتها تتم بشكل مستقل عن اي جهات وسيطة اوخارجية ،املتعاقدين ونيابة عنهما 

ا  ظروف  وحتليلاقسام الشراء  لتحديداالدوات القائمة على الذكاء االصطناعي  استخدام هو ،2العقود ابرامالىت يتم 
ولقد وصل السوق واجتاهتهه وحتديد املقاولني احملتملني ومصادر التوريد ومقارنة املنتجات واحللول املتاحة يف السوق 

دثة حيث جند على اىل استخدام روبوتات احملا املرونةو  لكفاءةللحصول على اادارة سلسلة التوريد االمر يف هذا اىل 
يعد اجابات املشرتيات والتجربة املوجهة ،الواليات املتحدة االمريكية يف سان فرانسيسكو بالتحديد  ،سبيل املثال
ة احد تطبيقات الدردشة االلية القائمة على الذكاء االصطناعي واملخصص ملسؤولية املشرتيات يف مدين ،باملعلومات

تستخدم السلطة  ،عن مساعدة الوكالت احلكومية يف عمليات الشراء العامة الرقمية مسؤولوهو  سان فرانسيسكو 
                                                        

  . 20ص سه ،مرجع نف -  1
  .13، ص 2019 ،ديب دائرة الشؤون االسالمية،مؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل ،العقود الذكية  ،حممد الشريف العمري ،منذر قحف  -  2
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شرتيات وحترر قدرا كبريا من املوارد البشرية من خالل تقنية التعلم املاملتعاقدة التطبيق على نطاق واسع لدعم كفاءة 
العامة املعقدة والقواعد االجرائية من هذا ميكن جلميع اطراف العطاء  االيل تتعلم روبوتات احملادثة سياسات املشرتيات

   1.االدارية افضل العقود  من هذا التطبيق للحصول علىالستفادة بشكل كبري ا

  :مكونات العقود الذكية -2

االمر غري قانوين ماذا باعتبار ان الكثري من الفقهاء يعتربون ان مسالة العقود الذكية تفتقر اىل اليقني القانوين او  كون 
من املسلم به وان العقود الذكية ال تتم عن طريق التشريع القانوين وامنا هي ذاتية او مشرتكة الطرح اي ان  ،يعىن ذلك

العملية برمتها تتم عن طريق االتفاق بني طريف العقد باستعمال وسائل الكرتونية او مايصطلح عليه املنصات الذكية 
ه  جيب احرتام مكونات العقد  الىت ميكن وصفها وحتديدها والىت سيتم التفصيل فيها يف املبحث لذا ترى الدراسة ان

الثاين تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العقود البلوكتشني والوكيل الذكي  وسنتطرق هلا دون تفصيل حىت تتضح 
    :الصورة ملفهوم العقود الذكية  

  :أطراف العقد -أ

لكن اكد  يف اطار هذه التقنيةوهم جمهولو اهلوية  معينة،ذ العقد لتحقيق اثاره ومثاره وفق شروط وهم الراغبون يف تنفي 
وية األطراف بالتعقب والتتبع مبعىن ان العلم قد يقع الحقا للعقد عند حصول بعض التقنيني  على انه ميكن العلم 

  .خلل من خالل البحث والتحري 

  :محل موضوع العقد - ب

  .ه الربنامج حبيث يتمكن من تقييد كافة األمور املتعلقة باحملل للتعامل معها تقنيا وهو مايقوم ب 

  :التوقيعات الرقمية االلكترونية-ج

   .العقد عرب املفاتيح اخلاصة بكل طرف توقيع حيث يتاح لكافة املشاركني الدخول يف االتفاق عن طريق 

                                                        
1  - Veronika Kovács, Iain Batty ،The potential use of AI in public procurement processes in 
CEE cms, law, Vu le 18/09/2022 à 14 :06  
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لىت جيب على اجلميع املشاركني التوقيع عليها البداء الرضا وتتمثل يف سلسلة دقيقة من العمليات ا: شروط العقد- د
  .واملوافقة عليها 

  بحت  نظام تقني-ه

العقود االدارية على خصائصها االساسية بابرامها من طرف شخص معنوي وهلا عالقة مبرفق عام  رغم حمافظة
جة استعمال االسلوب االلكرتوين جديدة ظهرت نتي خصائص هناكولكن  ،والشروط االستثنائية او البند غري مالوف

منصة تقوم على الالمركزية ا د اي يغلب عليها الطابع الدويل وأبع عن وطريقة ابرامهاالوسائط االلكرتونية  يف تتمثل
   1ها اي وجود طرف ثالث يف عملية ابرام العقودالعقود عرب  باتاحة البلوكتشني منصة ويتم نشر العقد الذكي يف

التوجيهات االوربية اخلاصة من بينها التقين  هذا النظامالىت ساندت  بعض القوانني خلصائص التقنية وقد ساير هذه ا 
 خص عقود االشغال وعقود اخلدمات وعقود التوريد الذي 18-  2004بابرام العقود االدارية خاصة التوجيه االوريب 

  .د االدارية يف فرنسا قانون العقو  ، وكذلكعن طريق وسائط الكرتونية ابرامها   بامكانية

  :  الجوانب القانونية للعقود الذكية :الفرع الثاني   

مث مدى توفر شروط االمان هلاته ،ستتناول الدراسة يف هذا الفرع التطور التارخيي للعقود الذكية او التاصيل القانوين هلا 
القية للعقود املربمة حىت تتضح لنا الصورة اىل العقود وصوال اىل ربط العالقة بني التقنية والقانون وخمرجات الصفة االخ

ا والذي ثار فيه خالف كبري وهو مسالة الرضا يف العقود االدارية الذكية    .اهم ركن من اركا

  : التاصيل القانوني لفكرة العقود الذكية -اوال 

ساس شفرة ألة بالعقود على اي امكانية اداء بعض االجراءات املتص ،شهدت السنوات االخرية زيادة يف امتة العقود
العقود ميكن ان حتدث يف خمتلف مراحل دورة حياة  امتةو  ،مربجمة مسبق دون مراجعة بشرية دون اي تدخل اخر

هامة من حيث السرعة وتكاليف  فوائد العقود اي عند ابرام العقد واداؤه واجنازه وميكن للعقود الذكية ان تتيح حتقيق
ا مبا    يف ذلك الشؤون املتصلة برصد اداء العقود تنفيذ العقود وادار

                                                        
 ،195- 155ص  ،2020ديسمرب ،1العدد ،مصرف السالم اجلزائر ،جملة السالم القتصاد االسالمي  ،العقود الذكية  ،العياشي صادق فداد -  1
  162ًص 
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من اتفاقية  13ومنها بصفة خاصة املادة  ،ال احكاما ميكن قانونا من استخدام العقود الذكيةرت وقد اعدت االونتيس
الىت تنص على استخدام نظم  2015االمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات االلكرتونية يف العقود الدولية لعام 

من قانون االونتيسرال النموذجي بشان السجالت االلكرتونية القابلة  6واملادة ،ل االلية يف تكوين العقود الرسائ
للتحويل الىت تسلم بامكانية ادراج معلومات يف السجل االلكرتوين القابل للتحويل مبا يف ذلك البيانات الوصفية 

غري ان الوعي بشان تلك االحكام مازال حمدودا   ،ل للتحويلاضافة اىل البيانات الىت يتضمنها املستند او الصك القاب
كما ان املمارسات الناشئة يف جمال االعمال التجارية قد تقرتح احكام او ارشادات قانونية اضافية وقد نوقشت هذه 

الذي عقد يف املساؤل يف مؤمتر االونتيسرتال بشان حتديث القانون التجاري الدويل لدعم االبتكار والتسمية املستدامة 
  1 يرتاليف فينا مبناسبة االحتفال بالذكرى اخلمسني لالونس 2018 سنة

لذا جند ان مغلب  ،القانوين ظهر مع ظهور التجارة االلكرتونية سهاويتضح االمر ان فكرة العقود االلكرتونية واسا
ء اىل ترسيخ فكرة العقود االدارية توصل الفقه والقضا حىت،بالتجارة االلكرتونية  تتعلقالتعريفات املتصلة بالعقود 

االلكرتونية باسقاطات القواعد املتبعة للتجارة االكرتونية ولكن كان هذا من اجلانب املفاهيمى ال من منظور العقود 
  .االدارية وفق القواعد العامة للقانون االداري 

  : : التحقيق االمني للعقود الذكية -ثانيا 

مع متطلبات  افقةاصدار الشهادات يهدف اىل التصديق على اخلدمات املتنقلة املتو تتمثل بانشاء خمترب للتصديق و 
بواسطة االتصاالت املتنقلة  العقود الذكية الىت تتموقد يصبح التصديق ضمانة موثوقة المن نظام ،معايري االمن 

احلساسة البيانات  امناصة لتخزين اخلياكل اهل ولكن املشكل املطروح هو يف ،ويكون عامال اساسي يف جناحه
اوالتعامل معها بانشاء بطاقات تعريف هوية املتعاقد  الذي  االمر ،تعمل يف جانب االتصاالت الىت ملك الشركات ال

ومع ذلك فان تنفيذ احدث االبتكارات التكنولوجية وانشطة التقنني يف جمال  بشكل امن، يعيق الوصول ايل اخلدمات
يفلت العقد  وبطبيعة احلال ملاجلذرية الكلية للنشاطات البشرية  نظرا للتحوالت، 2 امن العقود اصبح ضرورياحتصيل 

 يسمحالذي  االلكرتوين الذكي  يف العميلمن اثار الذكاء االصطناعي فقد انبثق عنه شكل جديد من الوساطة جمسد 
التفاوض  اىلالطراف اليا بدءا من حتديد ا ،بامتة العديد من االنشطة التجارية دون تدخل مباشر من مستخدميهم

                                                        
اجلوانب القانونية ، 2018-13يونيوالدورة احلادية واخلمسون نييورك  ،جلنةاالمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ،تقرير االمم املتحدة اجلمعية العامة  -  1

  .للعقود الذكية والذكاء االصطناعي ورقة مقدمة من تشيكا
تمع الذكي  -  2 تقرير قطاع  2014،2017التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطبيقات التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرتة الدراسة  ،اقامة ا

  .37ص ، 2017تب االحتاد الدويل لالتصاالتتنمية االتصاالت جلنة الدراسة مك
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وانشغاالت قانونية  ئلهذه الوساطة مساعن   نتج ،ولقد حول الشروط التعاقدية اىل غاية ابرام العقود وتنفيذها
تثري هذه االستقاللية يف عملية ابرام  ،خبصوصية تندرج ضمن سياق العقد االلكرتوين املربم ماإتسمتجديدة غالبا 

ا اء يف الواقع مسالعقد وتنفيذه من قبل الوسط اللقواعد الة مدى قابلية استيعا حيث انه ال شك  ،القانونية املعمول 
 ولكن هل من املمكن االعرتاف له بدور يف العقود، دور الوكيل حد كبري اىل يشبهالتقين للعميل االلكرتوين  دورالفان 

   1مماثل يف وقت تنحصر فيه الوكالة على اشخاص القانون 

طرف للعقود الذكية، اي وجود  توفري االمن القانوين ل تطبيق جهة التصديق بساؤل التقنية املعقدة عّجلت هذه املكل 
ولكن التخوفات من جهة الدول تكمن يف  ،ثالث يف العملية حيمي بيانات العملية برمتها ويعطى املسالة اكثر امانا

يف  تتمثلمسالة العقود االدارية فيانات رقمية بلق بكون االمر متع،صفة الطرف الثالث يف العقد اي جهة التصديق 
طرف االدارة االصيل الذي ميثل الدولة اذ ان كيان الدولة من جهة التهديدات الرقمية يف خطر لذا وجب ظبط 

  .املسالة التقنية حبذر وفق قواعد قانونية مظبوطة 

  :ثالثا العقود الذكية االسلوب التكنولوجي والنهج القانوني  

 تكون صعبة للغاية االعرتاف القانوىن بالعقود الذكيةمسالة فان ا للفراغ التشريعي يف تنظيم هذا النوع من العقود نظر 
مع التطور  اذا وضعنا جانبا للنظرية القائلة بان قواعد القانون الوضعي هي كافية لتلبية االحتياجات التنظيمية احلالية،

 يف الفكر القانوين احلديث حبيث تظهر املعايري البديلة  ، مما جعل فكرة فيه تناقض كبريالتكنولوجي احلاصل فهذا 
 2 التنظيم احرتام فكرة يف جمال العقود الذكية وهذه املعايري هي نونية ميكن ان تكون اداة قادرة على سد الثغرات القا

مشاركة الدولة واجلهات الفاعلة  دمجالذي يتبناه اصحاب املنصات االلكرتونية البرام العقود كمنصة البلوكتشني مع 
 وتنتج عنها حتكم العالقات بني اطراف العقد  والىت اخلاصة املعنية فيما يتعلق باجلوانب الفنية الىت يتناوهلا البلوكتشني

   3جيب احرتامها عليها متفق معايري

                                                        
، 1-اجلزائرحوليات جامعة  ،  2018-نوفمرب 28-27،ملتقى دويل ،الذكاء االصطناعي حتد جديد للقانون  ،نارميان مسعد بورغدة،على فياليل  -  1

    4ص، 2018، 07عدد ، عدد خاص
2 - Maria Ivone Godoy, la reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la 
réglementation globale des technologies mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de 
maître en droit (llm), option droit des technologies de l’information, avril 2019, faculté de droit,  
université de montréal, p96 
3  - Op cit, p 97  
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اخلطورة على مسالة البيانات  اال ان يف حقيقة االمر ان مسالة تسيري العقود الذكية مبوجب التنظيم هذا امر بالغ
وبالتايل رغم ان القانون الوضعي سيلقى صعوبة نظر للتطور السريع هلذه التكنولوجيات فان احلل يكمن يف عدم 

 .تطبيقها حىت يتم تفعيل دور القضاء وسن قوانني تضبط هاته التطبيقات 

  :ارية الذكية  اثر تطبيقات الذكاءاالصطناعي على التراضي في العقود االد: رابعا 

واهم  ،واحملل ومكان وزمان ابرام العقد السببيقوم العقد بشكل عام على اركان اساسية البد من توافرها وهي ركن 
ما يف امتام العقد مىت ،هذه االركان ركن الرضا والقبول  االجياب حصل توافق بني والذي يعرب فيه الطرفان عن اراد

النه ال  ،اليوجد فرق كبري يف توافرمها يف العقود االلكرتونية املربمة عرب شبكة االنرتنات بالنسبة لركن احملل والسبب فانه
ا ال خترج عن اطار القواعد العامة املنظمة الحكام العقد عموما ،ليديةقختتلف يف جوهرها عن العقود الت ام فيما  ،فا

لغاية وهي مسالة العدول عن العقد ومسالة اثبات فتوجد مشاكل قانونية دقيقة ل ،ابرام العقد وزمان مكانخيص ركن 
االختالف الفقهي على مناقشتها  رغم،واحملكمة املختصة  ،االهلية يف التعاقد وحتديد مسالة القانون الواجب التطبيق

ا ال خترج عن القواعد العامة  ي ولكن املشكل يقوم يف مسالة الرتاض ،الحكام العقد املنظمةاال ان هناك امجاع با
كون ان العقد ينعقد دون ان يكون هناك حضور ،من بني اهم املشاكل الىت اثارها تطبيق الذكاء االصطناعي وهي 

فالتعبري عن االرادة يكون من خالل االجياب والقبول فكيف يتم  ،مادي لطريف العقد اي جيمعهما جملس افرتاضي
  .ذلك 

االطراف  قبلبقتني على االقل مث التعبري عنهما وتبادهلما من الرتاضي هو ظاهرة مركبة تقتضي وجود ارادتني متطاف 
 تعد ،لذاكما جيب ان يكون الرتاضي كركن من اركان العقد موجودا وصحيحا ،فيندمج ببعض لتكون االرادة املشرتكة 

ما املتطابقتني  باالجياب والقبول االرادة عنصرا جوهريا يف الرتاضي الذي يتم عن طريق تبادل الطرفني التعبري عن اراد
  1الرتاضي بسالمة رضاء املتعاقدين من عيوب الرضا التقليدية واحلديثة   تموجيب ان ي

مع التطور احلاصل يف ابرام العقود بادخال وسائل التكنولوجيا تسائل الفقه عن مدى استجابة هذا النوع من العقود 
العقود االدارية يغيب فيها الطرفان عن جملس العقد واملالحظ وان تطبيقات الذكاء االصطناعي يف  ،لركن الرتاضي

فصل جملس  دواستجابة هلذ ا التساؤل فق ،وهناك طرف ثالث يقوم بادارة هذا النوع من العقود وهو الوكيل الذكي
اته املمكنايعلمون جيدا وان االدارة العامة تقريبا يف هاته املسالة كون ان املتعاقدين  الفرنسي الدولة  ،تتستعني 
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ان خمتلف االليات االلكرتونية احلديثة جاءت عموما لتسهيل عمل املرافق العامة ولتسهيل على  وكان الفصل مبكرا يف
ا الختصار الوقت وتقليص املسافات لكنه ايضا يعكس اجيابا على ركن الرتاضي يف العقود االدارية  املرتفقني 

ذه املرافق حىت وان كانت هذه العقود ذات طبيعة تنظيمية وليست تعاقدية لكن اجيابيات هذه  االلكرتونية املتعلقة 
الوسائل االلكرتونية تصب يف توفري مبادئ هلا عالقة بركن الرتاضي وخاصة باملساواة بني املرتشحني هلذه العقود ومحاية 

باالضافة  بات العموميةاكثر حرية للوصول للطلو الوسائل االلكرتونية  اصبحت اكثر حتقيقا ملبدا الشفافية ،عروضهم 
وسائل اثبات سهلة املمارسة واحلفظ تضمن حق العدول عن العقد مع وجود مبدا حرية الدخول للمنافسة  اىل

  1. االلكرتويناالداري 

  :وعلى كل ماسبق ذكره سنناقش مسالة االجياب والقبول يف العقود االدارية الذكية 

التقليدي يف انه يتم ياستخدام وسيط الكرتوين من خالل  والقبول ابااللكرتوين عن االجي والقبول يتميز االجياب
شبكة االنرتنات وهذه امليزة جعلته يتمتع خبصوصية تثري مجلة من املشكالت النوعية بسبب خطورة االثار املرتتبة عليه 

نطوي تقدير الداللة وبتطبيق املعيار املوضوعي فسي، 2 باالضافة انه يتم عن بعد ويكون يف الغالب اجيابا دوليا 
اي كيف ميكن لرجل عاقل يف مكان  ،اخلارجية للبيانات التعاقدية الىت مت اجراءها على اساس معيار الرجل العاقل

ا الوسيط االلكرتوين ملعرفة مان كانت ترقى اىل اجياب  الطرف املتعاقد االخر تفسري البيانات التعاقدية الىت ادىل 
ا من طرف بعض  املختصني يف القانون هي ان ابرام العقد يتم عن طريق وسيط  املشكلة الىت ،يقابله قبول مت اثار

ناهيك عن احلالة الىت يعيد فيها برجمة نفسه تلقائيا ليصدر يف االخري اعالنا خمتلفا  ،الكرتوين من دون علم املستخدم
ه فاملستخدم ال يظهر  مبضمونه ووقت تكوينفان هذا االخري لن يعلم ال بوجود العقد وال ،عن ارادة املستخدم االصلية

تصدر من  ىتفاالرادة هنا ال ،العمل من االرادة اىل باالنتقالالذي يسمح  الكاملعند ابرام العقد بوصفه هنا مباشرة 
وهذا ماجعل احلديث عن االعالن عن االرادة او االرادة املوضوعية  هي يف حقيقة االمر لوسيط االلكرتوين، املستخدم

  3 .نيحيا او غري دقيق ملا يتعلق االمر بالعقود املربمة بواسطة العمالء االلكرتونيسط

وهلذا الكثري طرح فكرة ان العربة  بتعبري الشخص ال العميل االلكرتوين فبمجرد اجتاه نية التعاقد بواسطة وسيط 
اقد االخر الذي يعلم بان العقود الكرتوين يظهر االعالن مستقل ويتم االجياب الذي يقابله كذلك نية الشخص املتع

                                                        
لد السادس ،اليات الرتاضي يف العقود االلكرتونية بني املعمالت املدنية واالدارية  ،حلول الدراجي -  1 ، جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة اجللفة ا

  52صـ ـ،  56-42ص 2021العدد الثالث 
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تتميز بوجود صفة  توما يدعم ذلك ان  العقود االدارية االلكرتونية عرب شبكة االنرتنا ،مت بواسطة الوسيط االلكرتوين
عكس مايوجد يف الوسائل االلكرتونية االخرى املسموعة التفاعلية والىت تسمح بوجود حوار مفتوح على الشبكة 

ذا يتجه بعض الفقهاء اىل عدم اعتبار العقود الىت تربم عرب االنرتنات من العقود الىت  ،تف والتلكسواملرئية مثل اهلا و
من تنظيم  61انتهجه املشرع التونسي يف الفصل  الطرح تتم بني الغائبني يف املكان واحلاضرين يف الزمان وهذا

ط يستخرج حمضر فتح العروض اليا من منظومة يف حالة اعتماد االجراءات على اخل "الصفقات العمومية على مايلي
من  6اىل  2الشراء العمومية على اخلط وتثبت جلنة الفتح العروض من وجود املعطيات املنصوص عليها بالنقاط من 

  1 "هذا الفصل مبحضر اجللسة اي تعامل نفس التعامل مع العروض الواردة تقليديا

بشان التجارة االلكرتونية مت اعداد  200/31لتوجيه االوريب رقم ال لالكن املشرع الفرنسي سار عكس ذلك واعم
منه نصا يطرح فيها التساؤل عن  23تضمنت املادة  29/02/2003مشروع فرنسي اقرته اجلمعية الوطنية بتاريخ 

ة اىل اللحظة الىت ينعقد فيها العقد يف احلالة الىت يستخدم فيها الطريق االلكرتوين حيث اقرتح اضافة مادة جديد
بتاكيد  اال تنص بان العقد املقرتح من خالل الطريق االلكرتونية ال ينعقد 1369التقنني املدىن الفرنسي حتت رقم 
   2.القبول من قبل املوجه اليه االجياب

ش رغم هذه االقرتاحات والتحليالت الفقهية والقانونية اال ان مسالة الرتاضي يف العقود االدارية الذكية مزالت يف نقا
  .مفتوح خاصة مع ظهور املنصات العاملية مثل منصة البلوكتشني 

  : تنفيذ العقود االدارية االلكترونية حل النزاعات في المسؤولية التعاقدية و  :الفرع الثالث 

مما يرتتب عليه تعويض الطرف االخر عن الضرر الذي حلق  ،تتحقق املسؤولية بشكل عام يف حالة االخالل بالتزام ما 
فان كان مصدر االلتزام هو قانون فان املسؤولية تكون تقصريية اما اذا كان مصدر االلتزام عقد فاملسؤولية تكون به 

ا ضمان العقد اي ت ،تعاقدية ويض الدائن جراء عدم قيام املدين عواملسؤولية التعاقدية جزاء نظمه املشرع ويقصد 
نطاق القانون العام فان العملية التعاقدية عملية ال تكون ببساطة  والذي يهمنا هو  ،بتنفيذ التزامه او التاخر فيها 

وذلك الختالف الغاية يف ابرام العقد فاالدارة عندما تربم عقدا تربم عقدا اداريا  ،ود القانون اخلاصقكالىت توجد يف ع
س اخلطا ويتجلى ذلك تكون مقيدة بتحقيق املصلحة العامة فاالصل ان تقوم املسؤولية التعاقدية لالدارة على اسا
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تشكل احدى مسات االساسية لنظرية  و واملسؤولية دون خطا ،بوجود صورتني املسؤولية التعاقدية بناء على خطا
  1 .املسؤولية التعاقدية لالدارة يف القانون االداري

ا متثل احدى اهم اعما ل االدارة القانونية وهذا ماجعل للعقود االدارية امهية كبرية يف جمال العمل االداري ذلك ا
الرامية اىل حتقيق املصلحة العامة وتقوم نظرية العقد االداري على اساس متكني جهة االدارة من حتقيق حسن سري 
املرافق العامة على حنو يضمن دوام سريها بانتظام واطراد والعقد االداري شانه شان كل عقد يبىن التزامات جيب على 

املتعاقد عليها مبا يتفق مع املبادئ املستقرة يف العقود العامة وامهها مبدا حسن النية  اطرافه تنفيذها طبقا للشروط
  وبطبيعة احلال مايتفق مع سلوك االدارة يف حتقيق الصاحل العام 

لذلك فان اتصال العقد االداري باملرفق العام الذي ابرم العقد لتسيريه جعل من الطبيعي عدم تساوي املراكز القانونية 
الذكاء االصطناعي يف  لتطبيق ممكنات توافق هاته التفسريات بالنسبةتالسؤال الذي يطرح نفسه هل  ،ريف العقد  لط

ا عن طريق القضاء االدارييف جانب املسؤولية التعاقدية االدارية وحل  العقود االدارية جند ان الذكاء  ،نزاعا
االت العقود االدارية حيث  مل يرتك جماال من جماالت احلياة اال وقد،2 االصطناعي طرق بابه ومن اهم هذه ا

اصبحت هذه االخرية تربم عرب تطبيقات الذكاء االصطناعي الىت هي احد وسائل التكنولوجيا االلكرتونية احلديثة دون 
ا تكلفة االنتقال من مكان اىل مكان المتامه الباحثني  اعتربه بعض  ا وهاته االنظمة اجلديدة املطبقةان يتكلف اصحا

ا  لذا سارعت العديد من الدول واملنظمات اىل اجياد ،للنظام القانوين للعقود االدارية التقليدية  ان ختضع الميكنا
العقود االلكرتونية وان كان االمر خيتلف متاما عن  بنظامحل قانوين يواكب هذا التطور كانت هناك بعض البدايات 

ومل جيد القضاء حل للنزاعات القائمة يف هذا اجلانب فلجا  ،ف يف تقنية التطبيقممكنات الذكاء االصطناعي الىت ختتل
  3.املشرتكةالعديد اىل منصة التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية النزاعات او مايصطلح اليه اىل املنصة الذاتية او 

 مواجهة الطرف املتعاقد معها ولكن هذا غري  كايف لسبب بسيط وهو ان سلطات وامتيازات االدارة العامة املتعاقدة يف
هذه السلطات واالمتيازات الىت تعرف اصطالحا بالشروط االستثنائية وغري املالوفة يف جمال عقود القانون اخلاص 

                                                        
  12ص،1،2018مصر ط،املركز العريب للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة  ،املسؤولية التعاقدية لالدارة يف تنفيذ العقود االدارية ،بشار رشيد حسني املزوري --  1
 1،2018ط،مجهورية مصر العربية ،املركز العريب للنشر والتوزيع ،دراسة حتليلية مقارنة ،اجلزاءات اجلنائية واملالية يف العقود االدارية، حممد حسن مرعي -  2
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ا عن طريق منصات التحكيم  1واملقرتنة بالعقود االدارية بطبيعتها  ،ال ميكن هلا باي حال من االحوال ان حتل نزاعا
فقه اىل التصدي هلاته املشكالت باجياد حلول قانونية تتماشى مع قواعد القانون االداري الراسخة ماجعل من رجال ال

تتوافق مع ماهو موجود من  بالنسبة للمسؤولية التعاقديةمناسبة   بدراسة طرق ابرام هاته العقود واجياد هلا حلول قانونية
ظريات القائمة كنظرية الشروط االستثنائية وغري املالوفة الىت استثناءات حىت ال تتزعزع قواعد العقود االدارية وفق الن

وبالتايل فان نظام املسؤولية التعاقدية لالدارة يف  .لعبت املبادئ القانونية للمرافق العامة دورا كبريا يف تربيرها وتاسيسها 
الذكاء االصطناعي يف تسيري العقود تنفيذ العقود االدارية خيضع لقواعد القانون االداري التقليدية الن تطبيق ممكنات 

ملرفق عام ،وبالتايل فان حماولة اجياد حلول قانونية ملسالة حل  على انه عقد تسيري الباحثنياالدارية اعتربه الكثري من 
ا  النزاعات يف جمال اختصاص غري اختصاص القضاء االداري وفرض مسؤولية تعاقدية لالدارة جديدة نتيجة تطبيقا

لذكاء االصطناعي قد فصل يف القضاء الفرنسي مبكرا باعتبار ان االشخاص املتعاقدة تعلم جيدا وان ملمكنات ا
ذه املمكنات   .االدارة تتعامل 

  : االلكترونية  طرق  ابرام العقود االدارية: المطلب الثاني    

لعمومية من خالل اعتماد حققت بعض السلطات املتعاقدة نتائج ممتازة يف احلد من الفساد يف جمال الصفقات ا
الىت تقلل من هامش التدخل البشري  ،انظمة ارساء الصفقات العمومية على االنرتنات واستعمال الذكاء االصطناعي

على اكرب عدد ممكن من جوانب  و وتعتمد هذه االنظمة على اجراءات قياسية والية ،يف هذه العملية اىل ادىن حد
ال املفتوح،2 اتاالجراء يف التعاقدات االدارية االلكرتونية له عدة اشكال وله نظرة قانونية خمتلفة عن الىت تتم  هذا ا

بالطرق التقليدية لذا سنتطرق اىل املمارسات املوجودة يف هذا اجلانب حىت تتضح الصورة القانونية املناسبة هلاته 
  .التعاقدات 

  .كيةللعقود االدارية الذ الممارسة االلكترونية :الفرع االول  

 يقصد باملمارسة االلكرتونية كاسلوب البرام العقد االداري قيام االدارة بالتعاون مع املتنافسني من اصحاب عروض 
للوصول اىل افضل الشروط واقل االسعار الىت يقبلها احدهم فيربم على التعاقد الكرتونيا عن طريق وسائط الكرتونية 

                                                        
 1995اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،زء االول القضاء االداري اجل ،النظرية العامة للمنازعات االدارية يف النظام القضائي اجلزائري ،عوابدي عمار - 1

 1ص،

لس اوروبا ،جملس اوروبا  -  2 وثيقة ،اضفاء الشفافية على الصفقات العمومية على الصعيدين االقليمي واحمللي  ،كونغرس السلطات احمللية واالقليمية التابع 
  .34ص، 2018ديسمرب، ،يف اطار الشراكة اجلوار
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صدر  15- 2001من قانون الصفقات العمومية يف فرنسا رقم  56لمادة وتطبيقا ل ،ا بطريقة الكرتونية العقد فيه
املتعلق باجراءات ابرام الصفقات العمومية بوسائط الكرتونية اواي  2002افريل30املؤرخ يف 622-2002املرسوم 

ق املباشر حيث وكيل ذكي مبينا مراحل اجراءات ابرام العقد االداري الكرتونيا يف اساليب املمارسة واملسابقات واالتفا
نصت املادة الثانية من هذا املرسوم على ان االعالن عن املمارسة يتم من موقع النشرة الرمسية للعقود االدارية ويف موقع 

  .الشخص املعنوي املسؤول عن العقد 

وريد املتعلق بالتنسيق يف جمال االشغال واخلدمات والت 18-2004من التوجيه االوريب رقم  36كما اكدت املادة 
على ان االعالن يتم على موقع اجلريدة الرمسية لالحتاد االوريب وان يتضمن الوثائق النموذجية العالنات العقود 

لس االوريب مبوجب املرسوم  - 12-16املرخ يف  195-2002وفهرس مصطلحات العقود االدارية الىت اصدرها ا
ها على مواقعها على االنرتنات تبني فيه قيمة العقد خاصة ونشر  مناذجكما ميكن للسلطات املتعاقدة اصدار   202

   1.والشروط الفنية والقانونية لذلك

العامة الىت حتكم قانون الصفقات العمومية االلكرتونية  للقواعدوتساؤل الفقه هنا عن مدى استعاب هاته النصوص  
مع هاته النصوص فوجدها غريكافية  واالستخدام احملتمل للذكاء االصطناعي يف عمليات الشراء العامة هل يتوافق

للخروج من احتمال وقوع نزاع قضائي خاصة يف مسالة الرتاضي هذا جيعلنا نتعمق اكثر لنبني كيف يتم منح هاته 
  .الصفقات حىت تتضح الصورة اكثر يف هاذا اخلالف  

  :     ممكنات الذكاء االصطناعيمنح الصفقة العمومية عبر :اوال  

ا بدقة غالبا ماجتد السل مع افضل  يكون متوافقا عداد موضوع العقدمع اطات املتعاقدة صعوبة يف حتديد احتياجا
السلطات تواجه كما قد جيدون صعوبة ايضا يف حتديد شروط منح العقد او تقدير قيمة العقد بدقة   ،احللول املمكنة

يف ظل ، لعقد مثل التغريات يف اسعار املواد اخلامع التغريات املهمة الىت قد حتدث اثناء اداء ااملتعاقدة صعوبات يف توق
االمكانيات الىت يوفرها الذكاء االصطناعي من القدرة  على حتليل كميات كبرية من البيانات يف  ان هذه اخللفية تبدو

داد خارجية والقدرة على التنبؤ باالجتاهات املستقبلية يف اع اطرافوقت واحد قصري للغاية دون احلاجة اىل اشراك 
  هي احلل االمثل حلل هاته التحديات  2اجراء منح الصفقات العمومية

                                                        
  2011جملة العلوم القانونية املركز اجلامعي بالوادي اجلزائر جانفي ،اثر احلكومة االلكرتونية على اساليب ابرام العقد االداري ،رحيمة منديلني -  1

  . 195ص ، 202-189صص
  2019، املنتدي االقتصادي العاملي اصدار اول ارشادات للمشرتيات العامة للذكاء االصطناعي يف العامل -  2
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هاته التحدياتا الىت يوفرها الذكاء االصطناعي بتسهيل مهمة القدرة يف منح الصفقة وفق منط تسيري مربمج بدقة سهل 
لشروط العقد االداري  ولكن السؤال املطروح هو مدى استجابة هاته االنظمة ، من مهمة االدارة العامة على التعاقد

فالعملية برمتها تقنية حبتة فالذي يهم املتعاقد هو تبيان طريقة ابرام العقود والعربة بتنفيذه  ،وفق قواعد القانون االداري 
اته البيانات الىت تستعملها االدارة العامة بتطبيقها هلاته االنظمة او مايطرح عليها  فاملشكل املطروح هو سرية التعامل 

علبة السوداء فغياب الشفافية وتفسري العقود وغياب تشريع واضح صعب من فهم عملية منح الصفقة العمومية رغم ال
حىت تسهل العملية على رجال القضاء يف حالة وقوع اي نزاع قضائي  ولكن والبد من وجود ظابط  تشريعياجيابياته 

   .منح الصفقة العمومية من الناحية القانونية  هذا جيرنا اىل تبيان فوائد التطبيق حىت نستطيع نقد طريقة

  :  ارساء الصفقات العمومية عبر االنترنات :  ثانيا 

نشر اعالنات طلبات العروض على موقع الكرتوين متاح للجمهور  عن طريق يتم منح الصفقة العمومية عرب االنرتنات 
وميكن ختزين الوثائق اخلاصة بالشركات مثل  ،حيث يتمكن من حتميل الوثائق املطلوبة املرتبطة بطلب العروض،

وفيما خيص العروض االلكرتونية يتم  ،مستندات اثبات التسجيل او املراجع بشان التجارب السابقة على االنرتنات
 هميكن من خالل ،تسليم العطاءات رمسيا اىل السلطات املتعاقدة عرب نظام معلومايت مصمم خصيصا هلذا الغرض

بتكلفة  تكونالولوج اىل الوثائق  ، باالضافة اىلروض الحقا ويسهل ارساء الصفقات عرب االنرتناتاالطالع على الع
ا توفر الوقت واملوارد وبالتايل تعزز املنافسة فضال عن ذلك  ،اقل مبجرد ان تعرف الشركات طريقة استخدام النظام فا

باالضافة اىل ذلك جتمع ،فض عرض الشركات دي اىل ر أمن شانه ان ي أيسمح هذا النظام للشركات بتجنب اي خط
ب التكرار ويسهل نمما جي ،انظمة ارساء الصفقات العمومية عرب االنرتنات كافة املعلومات املقيدة يف مكان واحد

عملية املراقبة ويف املقابل ميكن ان يؤدي ارساء الصفقات العمومية عرب االنرتنات ايضا اىل صالبة االنظمة الىت 
يعزز نسبة جناح مقدمي العروض غري احملليني يف نيل  ، كييف مع احلاالت غري التقليدية لصعب عليها التستكون من ا

   1وشفافيتهاجودة تنفيذ العقود  وهذا راجع اىلالصفقات العمومية 

  :ظهور طرق جديدة للمزايدات في مجال الصفقات العمومية الذكية عن طريق العميل الذكي: ثالثا

ق االدارة اىل العديد من املمارسات االلكرتونية يف جمال الصفقات العمومية ينولوجي احلاصل وتطبمع التطور التك
الىت عرفتها الىت كانت تتم بطرق تقليدية ومن اهم هاته التطبيقات املزايدة االلكرتونية ظهرة طرق جديدة للمزايدات 

                                                                                                                                                                                   
 cmc law 26 08 2020 the potential use of ai in public processes insee  

لس اوروبا   –-  1    . 35،ص مرجع سابق 2018كونغرس السلطات احمللية  واالقليمية التابع 
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زايدات االلكرتونية بانه ذلك االجراء الذي يقوم اسلوب امل ،الفرنسي 846-2001من املرسوم رقم ى االولى  املادة
مبوجبه املرشح البرام عقد االدارة بعطاء الثمن عن طريق وسيط الكرتوين ويف مدة زمنية حيددها الشخص العام والعلم 

وامازون ، باالضافة اىل املزاد املؤمتت الذي تستعمله عدة مواقع عاملية كموقع اييب الشهري  1ا مسبقا مجيع املرشحني
نظام املزاد يسمح باستخدام العمالء االصطناعيني يف اطار املزاد االلكرتوين باقامة وهو عبارة عن نظام  ،والياهو
عملية املزايدة بيقوم  الذيعميل املزاد املؤمتت ب ويسمى هذا النائب وميكن ان يشارك فيه نيابة عن مستهلكه  بالتنزيل

ويعتمد نظام املزايدة وهو نظام حيدد فيه سعر ارساء املزاد دون تدخل بشري ، دة تلقائيا يف حال قام احدهم باملزاي
 للشخص الذي قدم اعلى سعرعلى نوعني من املزايدات، املزاد التصاعدي الذي مينح العرض على  االلكرتونية

شرع اجلزائري على هذا النوع نص املفقد  ، اما املزاد التنازيل  2ويستعمل العميل الذكي هنا  بالنسبة للبائع او الشاري 
ميكن ((  حبيث املتعلق يالصفقات العمومية وتفويضات ملرفق العام 247-15من املرسوم الرئاسي  206يف املادة 

املصلحة املتعاقدة الختيار احسن عرض من حيث االمتيازات االقتصادية يف حالة صفقات اقتناء اللوازم وتقدمي 
راء املزاد العكسي بالسماح للمتعهدين مبراجعة اسعارهم او عناصر اخرى من الج –اخلدمات العادية اللجوء 

تنفيذا لعقد برنامج او للفاهرس االلكرتونية للمتعهدين يف اطار نظام اقتناء دائم   –عروضهم القابلة للقياس الكمي 
  3.))عقد طلبات

ة يف التعاقد قينقسم املزاد االلكرتونىي هنا باالضافة اىل هذه االنواع  ظهرت تقسيمات جديدة لتحديد مسالة،االاراد
اىل املزاد االلكرتوين االجباري ويقصد به ذلك النوع الذي تقوم االدارة او القضاء ، اما املزاد االلكرتوين احلر فنصت 

ا املبدا اتاحة املتحدة على مبدا احلرية يف التعاقد ويعىن هذاملادة االوىل من مبادئ التجارة الدولية والىت وضعتها االمم 
اما بالنسبة ملوقف املشرع الفرنسي  ،الفرصة لكل من تتوافر فيه الشروط للتقدم بعطائتهم عرب املزاد االلكرتوين حبرية

على هذا املبدا بشكل صريح  2004لسنة  575من قانون الثقة باالقتصاد الرقمي الزمىن رقم  16فنصت املادة 
   4.دة جيب ان ميارس حبرية يف االراض الوطنيةوواضح بقوهلا النشاط احملدد يف املا

                                                        
  . 198ص ، مرجع سابق ،رحيمة منديلي  -  1
  90ص 89ص، 2017،جامعة اجلزائر،ختصص حقوق ،اطروحة دوكتوراه  ،يةالعقود املربجمة بواسطة االنظمة االلكرتونية الذك ،بورغدة نارميان -  2
    .2016،دار هومة اجلزائر،تقنني الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،على معطى اهللا  -  3
  128ص  ، 2018 1ط ،مصر،ر والتوزيع املركز العريب للنش ،التنظيم القانوين للمزاد االلكرتوين دراسة مقارنة ،ثامر عبد اجلبار عبد العباس السعيدي  -  4
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واخلاص بالتجارة االلكرتونية والذي يهدف  2000لسنة  31كذلك اشارة الفقرة اخلامسة من التوجيه االوريب رقم 
اىل كيفية ازالة العقبات يف سبيل انتشارها وتطورها بانه يعيق تطوير خدمات جمتمع املعلومات داخل اجلماعة االوربية 

   1من العقبات القانونية الىت تعرتض سري العمل يف السوق والىت جتعله اقل جذبا ملمارسة او تقدمي اخلدمات حبرية عدد

  : التوريد االلكتروني - رابعا 

باملائة من امجايل الوقت املستغرق  30ان يوفر االلكرتوين توريد الن تبىن نظام أش كشفت دراسات عديدة انه من  
ومن  ،وتنافسية اكثر كفاءةبشانه ايضا ان يؤدي اىل خفض التكاليف ويعجل اجراءات التوريد وهو مامن  ،للتوريد

ويف دراسة اجراها البنك  ة من خالل تبين منصة الكرتونية فاعلةياملمكن تسهيل مشاركة املشروعات الصغرية واملتوسط
   2 .ام عن طريق منضة الكرتونيةالتوريد العتستخدم اقتصادات باملائة الدول ، 27الدويل اكتشف ان حوايل 

 مع هذا التطبيق ظهرت مشكلة قانونية اخرى وهي مسالة اجلزاءات االدارية يف عقد التوريد االلكرتوين باعتبار ان 
 االداري اإلدارة ذات التنقل األكرب يف ميزان العمل اإلداري المتالكها وسائل السلطة العامة ومنها حق فرض اجلزاء

ال نظرا ،مادام ان االدارة هي م 3املتعاقدعلى  ن اختارت عقد التوريد االلكرتوين، يصعب اثبات اخلطا يف هذا ا
لوجود طرق ثالث يف نظام التوريد االلكرتوين املتمثل يف العميل الذكي رغم ان االدراة متلك سلطة التنفيذ املباشر 

  .تعاقد مباشرة للعقد لكن يف هذه احلالة ال تستطيع  اقتضاء حقوقها اجتاه امل

     : تحديد المشتريات العامة الكترونيا  - خامسا

بنسبة  ةنظم املشرتيات العامة جناحها يف حتقيق مكاسب ملموسة على صعيد خفض التكلفيف اثبتت الرقمنة 
طلة العاالفئات  ن زيد مباملائة وزيادة املنافسة حيث مسحت بزيادة مستويات مشاركة امل80باملائة والوقت بنسبة20

امتدادا هلذه ،املزيد من الوظائف عالوة على دورها الكبري يف مكافحة حمتويات الفساد االلكرتوين  عن العمل بتوفري
متكنت الدول من استعمال ممكنات الذكاء االصطناعي لتحديد نفقات التحوالت ويف اطار الثورة الصناعية الرابعة 

                                                        
  .128مرجع نفسه ،ص -  1
- ، 2021يوليومؤسسة الكويت للتقدم العلمي  ،2021اثر التحول الرقمي يف حتسني اجراءات تعاقدات التوريد احلكومية يوليو تقرير مركز مارمور،   -  2
  37ص
  9ص  ، 2020،مصر طبعة االوىل ،لعريب للنشر املركز ا،اجلزاءات االدارية يف عقد التوريد ،سحر جبار يعقوب  -  3
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ا عرب تطبيقات ختتص بدراسة اجلانب امل اعلى مثن اقل لتوريدللحصول  1 ايل للمشرتيات العامة مشرتيا بطريقة   ا
   2 .التطبيقات الذي دعى الفقه الفرنسي اىل تنمية هذا النوع من االمرالية وذكية حتدد املبلغ املراد من املشرتيات 

طلقه اضمن ما توريدالذي مسي ب نظام الذكاء االصطناعي للعقود واملشرتيات ولقد اجتهت ديب اىل ابعد من ذلك يف
تابعة سجالت مب اتروبوت يقوم جبميع العملي وهو عبارة عن  رئيس هيئة الصفقة بديب املاليةزير و نائب حكومة ديب و 

قياس  معاصدار امر الشراء و القيام باجراءات طلب الشراء باالضافة اىل  ،متابعة اتالف طلبات اوامر الشراءو املوردين 
   3 .باملائة من طاقة املوظفني 40وتوفري فرقةاملتات مؤشر االداء للفرت 

االرشادات منوذج  وفرالذكاء االصطناعي بقطاع املشرتيات حيث  الىت اختربتلبحرين  ومن  بني الدول كذلك ا
والتجريب اجلديد للتطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال املشرتيات احلكومية الفرص للتعليم وتقييم االستفادة من 

اطلقت اوكرانيا منصة مشرتيات  ، ويف هذا اجلانب4لعملية الشراء وموثوقة ضمن النموذج طريقة مبتكرةحلوله حيث ت
املشرتيات العامة ابتكارا على  انظمةمت االعرتاف به كواحد من اكثر عامة عرب االنرتنات بالكامل تسمى بربقخ 

  5.كل يوممناقصة جديدة يف النظام   5000اىل  3000مستوى العامل حيث يتم نشر 

شرتيات املفعالية وكفاءة  يف حتسني  الذكاء االصطناعي العامة عن طريق تطبيقات شرتياتامل تساعدميكن ان لذا 
ال  تدابري السياسةالالتشريعات او  مع اختاذاحلكومية   االطر والعقود النموذجية االستفادة من مثل الالزمة يف هذا ا

يف  االضافية االمهية ، ان لمشرتيات احلكومية اجليدةلاملبادئ الراسخة  بعض بتالىت اكتسعن طريق التجارب الدولية 
تدار من قبل فرق  الىت كانت  جهود الشراء عن طريقها مشرتيات الذكاء االصطناعي تضمن العديد من احلكومات

ال متعددة التخصصات لقد اظهرت    6 جناحات كبرية التجارب يف هذا ا

                                                        
   1ص،2019افريل  ،2العدد ،جملة موجز سياسات   ،صندوق النقد الدويل العريب ،رقمنة املالية العامة  ،هيبة عبد املنعم -  1
لد العراق ، جامعة املوصل جملة الرافدين للحقوق  ،ابرام العقد االداري االلكرتوين واثباته،قيدار عبد القادرصاحل -  2   169ص ، 2008، 37العدد10 ا
تاريخ االطالع  2019فيرباير 10حوار يومي  ، جملة البيبان جملة الكرتونية توريد الذكاء االصطناعي ديب يعزز اسرتاتيجية االمارات يف احللول الذكية -  3

2022 - Dealbayan.ae  
.2022نوفمرب ، تاريخ االطالع ،  07جملة الشرق االوسط ،  aawast.com حترير ادارة املوقع   - 4  

5 - David Freeman Engstrom, Op cit, p90 
6  - unloking public sector ai procurement in a box: ai government procurement guidelines world 
economic forum 2020 the world economic forum’s unlocking public sector artificial intelligence 
project, in collaboration with the government of the united kingdom، deloitte consulting and 
splunk is a global, multistakeholder and cross disciplinary initiativeintended to help shape the 
public sector’s adoptionof ai, and emerging technologies in general, around the world, the 
project has engaged leaders private companies, governments, civil society organizations and 
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 : الكترونياالخارجي  تحديد التوريد-سادسا

ظهرت تطبيقات جديدة للذكاء االصطناعي تتمثل يف اسلوب حتديد املوردين ومنها انظمة تساعد على اختيار   
مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يف عمليات دعم  احسن املوردين وانظمة ختتص بتقسيم العقود ،وهذا النظام

ا الدولة   عن طريق  مركزية التوريداختاذ اجراءات يف غاية االمهية تتمثل يف عن طريق  الشراء والتوريد الىت تقوم 
 عن طريق صياغة شروط تتوافق مع املؤسسات الصغرية معتقسيم العقود الكبرية اىل عقود صغرية  والشفافية واملساؤلة 

تتم فيه املعاملة عن الكرتوين سوق  باالضافة اىل انشاءاقل االيام اىل  املشاركةتقصري دورة  وصوال اىل  تريدمنصة 
  توحيد معايري طلبات تقدمي العروض و دفع املستحقات و تقييم العطاءاتك بتوحيد االجراءات  العقود الذكية طريق 

  : ات االلكترونية على العقود االدارية فوائد التطبيق :سابعا

 االختياردارة العامة من ناحية استطاعتها العبارة حيقق قيمة هامة للال تالنظام التكنولوجي او التقين ان صحان  
كذلك على كشف هذا النظام   ويساعد ابرام العقود االدارية بارتياح االفضل من بني املتنافسني حىت تستطيع 

تالل مثل التغريات غري املتوقعة خراقبة كميات كبرية من بيانات املناقصات العامة واكتشاف اي حاالت ااالحتيال مب
،باالضافة اىل حتليل املخاطر والتعرف على شراء ومزاعم االحتيال باستخدام خوارزميات التعلم االيل يف اسعار ال
لالدارة العامة لتحديد املتعاقد ومدى  التقاط املاليني من املصادر البيانات وحتليلها وتقدمي صورة اوضحاملتعاقدين ب

وقتا طويال للشركات مثل املشرتيات  تستغرقيد من املهام الىت امتتة العدموثوقيته وجيدته يف التعامل معها كما ميكنها 
لتطبيقات االلكرتونية يف العقود االدارية اال ان رغم الفوائد العديدة 1.لك املماثلة واملتكررة وتقارير االداء وما اىل ذ

املمارسات هذا من جهة املشاكل القانونية الناجتة عنها مزالت يف حبث مستمر نظرا لعدم وجود تشريعات تضبط هاته 
  .ومن جهة اخرى صعوبة التحليل التقين لكيفية عمل نظامها 

  البوابة االلكترونية للصفقات العمومية  :الفرع الثاني  

او التشريعات الداخلية  الكثري منحيث ان يف كثري من الدول ، التشريع يستوعبها الكرتونية ذكية مل بوابةان استعمال 
باستثناء  يف ابرام الصفقات على الوثائق ةاملعتمد ةالتقليدي تناقش االساليب ال يف معظمها ال تزالالدولية يف هذا ا

ذه الصورة قاصرة على االخنراط يف جمال العقود الذكية وعاجزة عن  ، بعض احملاوالت النشاء بوابات الكرتونية فهي 

                                                                                                                                                                                   
academia to understand public sector procurement of ai technology, identify challenges and 
define principles to guide responsible and ethical procurement 
1 - David Freeman Engstrom, Op cit, p90 
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بعد تبنيها نظام احلكومة الذكية ستصبح حباجة اىل تشريع  ةوال شك وان االدارة العامة يف اي دول ،استيعاب املفاهيم
التعامل الذكي للمناقصات واملزايدات العامة ويواكب هذا النظام الذي سيفرض على االدارات العامة ابرام  لتسيري

 ومن املتوقع ان تظهر ، ذكية ومتطورة وعقود خدمات وصلت اىل مايسمى البلوك تشني انظمة عن طريق عقود توريد
يف االفق عقود ادارية بصور اخرى حملل العقد وموضوعه وهذا كله يستدعي تدخال تشريعيا يعاجل املشكالت 

   1يف طريق هذا التطبيق ويرسم االطار القانوين هلذا النوع من االعمال االلكرتونية تقفواملعضالت الىت 

دف وضع حيز   للصفقات العموميةونية نظام البوابات االلكرت  شان سارعت العديد من الدول الختاذويف هذا ال
الىت تتبىن  حصر مجيع  ،تعتمد على مايسمى بالوسائظ االلكرتونية نظام رقمنة اجراءات ابرام الصفقات العمومية و ل

لذا سنتناول يف هذا  الفرع قواعد واجراءات الصفقات العمومية عرب البوابات االلكرتونية  ، االجراءات يف بوابة واحدة
  .ذكر ماجاء به املشرع اجلزائري مع 

  :اعداد وثائق العطاء الكترونيا - اوال

تقوم هذه املرحلة على حتديد حاجة االدارة العامة من سلع وخدمات معينة ويف جمال املناقصات االلكرتونية تنفذ هذه 
يث يتم ارسال اشارة ح بالرقابة على املخزون،املرحلة عن طريق انظمة ذكية وذلك من خالل برامج متطورة خاصة 

لصفقات العمومية الكربى لمعينة عرب جهاز احلاسوب مفادها ان صنف ماقد وصل اىل احلد االدىن وكذلك يالنسبة 
االت يستخدم نظام خاص يستطيع ادارة كل االحتياجات وبتخطيط معمق يعطي مجيع النقائص يف اي  يف كل ا

ا عن طريق موقع العطاء الكرتوني وثائقاذ االجراءات املناسبة  يف حتضري وعلى هذا االساس تقوم االدارة العامة اىل اخت
   2، الىت تقوم لوحدها بتحضري وثائق العطاء وارساهلا اىل املوقع  بواسطة انظمة الذكاء االصطناعي البوابة  او

  :االعالن االلكتروني عن الصفقة العموية من خالل البوابة االلكترونية -ثانيا

اجراءات جتريد  من قانون الصفقات العمومية امللغى على باب جديد هو باب  40الفرنسي يف املادة املشرع  نص
ابرام الصفقات العمومية من طابعها الشكلى والذي احدث مبوجبه بوابة الكرتونية للصفقات العمومية الفرنسية ويف 

ال تعترب البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية مبثابة قن اة الىت سيتم من خالهلا االعالن العمومي عن جممل هذا ا
الصفقات العمومية الوطنية والدولية حمل تعاقد مستقبلي وهي امكانية ابرام صفقات عمومية الكرتونية اما عن طريق 

                                                        
   181ص-178ص  ، 2014 1ط،عمان ،دار النشر وائل،االدارة العامة االلكرتونية  ،محدي سليمان القبيالت 1
  .193ص مرجع نفسه، -  2
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ي الذ كرتوينلاالشهار اال، باالضافة اىل  1استقبال الربيد االلكرتوين او عن طريق وضع ارضية خطية على االنرتنات
احد هذه التقنيات احلديثة الىت انتشرت بصورة واسعة خاصة بعد اقراراها من خالل التشريعات الوطنية والدولية  يعترب

 05-18من القانون 06وذلك على غرار املشرع اجلزائري الذي اعرتف باالشهار االلكرتوين مؤخرا يف نص املادة 
ن يهدف بصفة مباشرة او غري مباشرة اىل ترويج سلع او خدمات عن املتعلق بالتجارة االلكرتونية وعرفه بانه كل اعال

   2ت االلكرتونيةطريق االتصاال

 247-15من املرسوم الرئاسي رقم 65نص املادة لكن خالفا ملا جاء به يف نص املادة املذكورة اعاله وبالتحديد ،
ومن املالحظ انه مل يشر اىل   ، اجلرائد الوطنيةاو بلغة اجنبية وان ينشر االعالن يف ةباللغة الوطني االعالنفرض حترير 

وانتشارها يف كثري من الدول كوسيلة فعالة لالعالن ومايزيد  العمليةالنشر بالطريقة االلكرتونية رغم امهيتها من الناحية 
 204املادة يف  "ميكن"استعمال املشرع لكلمة  هوغري ملزم للمصاحل املتعاقدة  االلكرتوين التاكيد على ان االعالن
ان كل عملية خاصة باالجراءات على حامل ورقي "عل يف الفقرة الثالثة منه  247-15من املرسوم الرئاسي رقم

   3.ان تكون حمل تكييف مع االجراءات على الطريقة االلكرتونية "ميكن"

  التقديم االلكتروني  -ثالثا

س املعنون باالتصال وتبادل املعلومات بالطريقة ويف ذلك نص املشرع اجلزائري يف القسم االول من الفصل الساد
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام على ان  247- 15من قانون  203االلكرتونية يف املادة 

والوزارة املكلفة بتكنولوجيات  باملاليةتؤسس بوابة الكرتونية للصفقات العمومية وتسري من طرف الوزارة املكلفة "
ونص على تبادل املعلومات بالطريقة االلكرتونية لاملشرع اجلزائري على نزع الصفة املادية  واكد 4"م واالتصالاالعال
تضع املصاحل املتعاقدة وثائق الدعوى اىل املنافسة حتت تصرف املتعهدين او "بالصيغة التالية  204املادة  يف ذلك

سب جدول زمين حيدد مبوجب قرار من الوزير املكلف يرد املرشحني للصفقات العمومية بالطريقة االلكرتونية ح
املتعهدون او املرشحون للصفقات العمومية على الدعوة اىل املنافسة بالطريقة االلكرتونية حسب اجلدول الزمىن املذكور 

ل حامل ورقي ميكن ان تكون حم علىكل عملية خاصة باالجراءات ومن خالل التمعن يف املادتني جند ان  " سابقا

                                                        
 61 -28ص 2،2019العدد ، 6جملد  ،دراسات احلقوقةجملة ال، 247- 16الصفقات العمومية االلكرتونية يف املرسوم الرئاسي  ،بلغول عباس -  1
  36ص،

  51الدراجي ،مرجع سابق ،ص حلول الدراجي   -  2
  .44ص  ،  2018،اجلزائر  ،شرموفم للن ،15-247التنظيم اجلديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  ،جليل مونية  -  3
  .36ص ، مرجع سابق ا ،بلغول عباس -  4
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االلكرتونية وهو ما من شانه اضفاء شفافية عالية على القطاع كما يساهم بشكل تكييف مع االجراءات على الطريقة 
فعال يف التسريع من وترية سري اجراءات االبرام ان وجود نصوص كهذه يف تنظيم الصفقات العمومية امنا يدل على 

   1.مسايرة املشرع للتطور التكنولوجي احلديث

  :فض العروض وتقييمها وترسية المناقصة - رابعا

يف جمال فض العروض وتقييمها وترسية املناقصة الىت تتم عن طريق البوابة االكرتونية هناك من يفضل فض العروض  
كاء وفق منط استعمال ممكنات الذ  حضوريا بعد استكمال االجراءات السابقة الكرتونيا وهناك من خيتار املورد 

هو عملية العثور على املوردين املناسبني القادرين على كما عرفه اهل االختصاص ا،ميات حتديداالصطناعي اخلوارز 
تزويد املشرتي باملنتجات او اخلدمات ذات اجلودة العالية املناسبة بالسعر املناسب ويف الوقت املناسب ويف غضون 

اعطاء افضلية املعايري درجة من اجل  مع  اختيار افضل العروضاملفضلة من اجل املعايري الكميات الصحيحة بادخال 
ا تقليل   على لالعتمادا الطريقة للحد من الفساد،تستعمل هاته ،املخاطر  نسبةتسهيل عملية التقييم ومن شا

وجودة االداء باالضافة اىل ذلك هناك العديد من العقبات االخرى الىت تواجه صانعي القرار عند اختيار  الكفاءة
م وذي خربة يف مؤسسات مثل اجلامعات الىت هي منظمة غري رحبية بيميزانية حمدودة وتواجه نوعا املوردين املوث وق 

اصبحت عن طريق الذكاء االصطناعي  اختيار املورد  مشكلةاعتماد طرق املعايري حلل  فانلذلك  ،خمتلفا من املخاطر
   2.الطريقة السليمة والسريعة يف نفس الوقتهي 

  :التصديق االلكتروني  التوقيع و - خامسا

الصفقات العمومية لتوفريه درجة عالية من التامني واحلماية وهذا  صديق االكرتوين مهم جدا يف ابراميعد التوقيع والت
 .لتحديد هوية االطراف واعطاء الصبغة الرمسية للعقود املربمة الكرتونيا 

   :التوقيع االلكتروني - 1 

ويطلق على هذا التوقيع  م طريقة او وسيلة معينة للتحقق من ان اصحاب العقوديقصد بالتوقيع االلكرتوين استخدا
قدمى برجميات م حبيث يريدولقد انتشر التوقيع االلكرتوين انتشارا كبريا يف االونة االخرية ،ايضا البصمة االلكرتونية 

                                                        
  .45ص -مرجع سابق  ،نية جليل مو  -  1

2 - Faten F, Abdul Razaq Sawsan S, Al Zubaidi Allaeldin H, Kassam Fuzzy, analytical hierarchy 
process for embedded risk reduction in selecting the right planning decision, Al Khwarizmi 
engineering journal,  vol 15, no3,  sptember, 2019, Irak, pp. 92- 105, p96 
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عات االلكرتونية يف عدة اشكال اساسية ويتم اصدار التوقي ،االلكرتونية التجارةالتوقيع على حتويله اىل ثورة يف عامل 
او يتم يف شكل مفتاح تشفري  اليديتمثل امهها يف شكل التوقيع الرقمي التقليدي او يتم ادخاله وقراءته رقميا من خط 

درجة عالية من  هذا االخريويوفر ، تشفري التوقيع االلكرتوين هذا كما توفر بعض انظمة الذكاء االصطناعي  ،شخصي
 عنتنفيذ معامالت االدارة العامة خاصة يف ابرام العقود االلكرتونية الذكية حييث  يف واحلماية واخلصوصيةالتامني 

صفة  الكرتونيا ذا هذا كما يصبح العقد الذي مت ابرامه ،طريقه ميكن حتديد وحتقيق هوية االشخاص اطراف التعامل
   1.رمسية

بانه بيانات يف شكل الكرتوين "،يف املادة الثانية  2001كرتونية لعام ولقد عرفه قانون اليوسرتال بشان التوقيعات االل
ا منطقيا جيوز ان تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة اىل رسالة  مدرجة يف رسالة بيانات او مضافة اليها او مرتبطة 

-93توجيه االوريب رقم الوعرفه  ،"البيانات ولبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات
بيانات يف شكل الكرتوين تتصل او ترتبط قانونيا  "بانه يعينااللكرتونية يف املادة الثانية  اخلاص بالتوقيعات1999

التوقيع االلكرتوىن قوة  باعطاءوهذا ماستقرت عليه مغلب التشريعات  ، 2"لمصادقةلببينات اخرى وتستخدم كوسيلة 
كما دعم  1مكرر 323يف املادة  اجلزائري الذي نظم ذلك يف القواعد العامة للقانون املديناالثبات من بينها التشريع 

حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق  الذي 04-15لتوقيع والتصديق االلكرتوىن بقانون خاص القانون ا
  .االلكرتوين 

  :  التصديق االلكتروني  -2

ت االدارة االلكرتونية عن ضرورة وجود شهادة من جهة ثالثة خمتصة موثوق فيها اسفرت ممارسات وتطبيقات معامال
ان الشخص صاحب ابرام العقد االلكرتوين هو نفسه الشخص  تؤكديف بعض التشريعات هيئة االعتماد  فتعر 

احملدد للقواعد  نمبوجب القانو  نظم املشرع اجلزائري،املذكور يف العقد  ولقد مساها املشرع اجلزائري هيئات التصديق 
 امساهامسؤولية مزود خدمات التصديق االلكرتوين كما  2019لسنة 04العامة بالتوقيع والتوثيق االلكرتوين رقم 

 خدماتيكون مؤدى  "53املادة  حيث جاء يفمن نفس القانون  54وكذا املادة  53من املادة  4وذلك فالفقرات 
مسؤوال عن الضرر الذي يلحق باية هيئة او ،وصوفة امل االلكرتوين التصديق االلكرتوين الذي سلم شهادة التصديق

صحة مجيع املعلومات الواردة يف شهادة - اعتمد على شهادة التصديق االلكرتوين هذه  يشخص طبيعي او معنو 

                                                        
  .161ص  ،مرجع سابق ،امحد حممد غنيم  -  1
  .153ص  ،مرجع سابق ،لزهر بن سعيد  -  2
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ديق التصديق االلكرتوين املوصوفة يف التاريخ الذي منحت فيه ووجود مجيع البيانات الواجب توفرها يف شهادة التص
دة التصديق هويته يف شها دحتّد ع الذي التاكد عند منح الشهادة التصديق االلكرتوين ان املوقّ -االلكرتوين املوصوفة 
يف شهادة  احملددةو أ التحقق من التوقيع املقدمة و لبياناتانشاء التوقيع املوافق  بيانات حيوز على االلكرتوين املوصوفة
التوقيع والتحقق منه بصفة متكاملة اال يف حالة ،مكانية استعمال بيانات االنشاء التاكد من ا-التصديق االكرتوين 

يتضح ان مسؤولية مزودي خدمات  ،"ذا قدم مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين مايثبت انه مل يرتكب اي امهالإما
قد حددت الفقرة االوىل من التصديق ال تقوم يف القانون اجلزائري اال اذا كان اعتماد الغري على الشهادة معقوال و 

مون العناية املطلوبة منه باالضافة اىل ضمن القانون ذاته واجبات مزودي خدمات التصديق كما حددت م 53املادة 
من ان مزودي اخلدمات ميكن استبعاد مسؤوليته او نفيها باسرتداد ذلك يف الشهادة الىت 54ه املادة تماتناول

  1.تصدرها

 2021سبتمرب سنة26املوافق ل 1443صفر عام  19زائري مؤخرا باصدار قرار مؤرخ يف املشرع اجل وحسن مافعل
الذي حيدد املواصفات التقنية  2014ديسمرب سنة 29وافق لامل 1436ربيع االول عام 7يتمم القرار املؤرخ يف 
اصدارها بطريقة الكرتونية  توثق نسخ وثائق احلالة املدنية الىت يتم ":مكرر 5املادة  وجاء يفلوثائق احلالة املدنية 

الوزارة املكلفة بالداخلية وتتميز على اخلصوص  طرف بشهادة الكرتونية موصوفة تقدم من طرف ثالث املوثوق به
ا -رمز االستجابة السريعة  –عبارة نسخة الكرتونية  :مبايلي حتدد  2اما املادة  "يسمح بالقراءة السريعة للوثيقة وقراء

ذا القرار  املواصفات التقنية حسن مافعل املشرع ،لنسخ وثائق احلالة املدنية الصادرة بطريقة الكرتونية يف امللحق املرفق 
ذا املرسوم العملية فيها خماطر على مبدا  تبقىوهنا  ثالثةجهة  منين شهادة التصديق االلكرتو  بتنظيم اجلزائري 
جيب ان  يف مثل هاته احلاالت ام اجنيب ام داخلياي من هو هذا الشخص الثالث هل هو نظ،اخلصوصية واالمان 

ال للدراسات اجلزائرية يف اجلامعات ذات التطبيق الواسع وخري مثال على هاته التطبيقات املخابر  أنلج يف هذا ا
   2.جبامعة اجلزائر مثال ةاملوجود

  

  
                                                        

 9عدد ،جملة الباحث للدراسات القانونية والسياسية،يف القانون اجلزائري،التوثيق الرقمي ومسؤولية سلطات املصادقة االلكرتونية ،درار نسيمة  -  1
  .864ص ، 2،2018جملد

 2014ديسمرب سنة 29الوافق ل 1436ربيع االول عام 7يتمم القرار املؤرخ يف  2021سبتمرب سنة26املوافق ل 443صفر عام  19قرار مؤرخ يف  -  2
  .2مكرر واملادة 5املادة الذي حيدد املواصفات التقنية لوثائق احلالة املدنية 
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  : التعريف بالمقابل المالي في العقود االدارية الذكية  :الفرع الثالث  

د املقابل املايل احلق االول الذي يستمده املتعاقد من العقد االداري ويقصد به املقابل املادي املتفق عليه والذي يع
حيصل عليه املتعاقد مع االدارة بناءا على العقد مقابل ملا نفذه املتعاقد من اعمال او توريدات لصاحل جهة االدارة 

دية اخلدمات الىت يؤديها املتعاقد للجمهور وذلك أدارية االخرى مقابل توكذلك يكون يف بعض العقود اال ،املتعاقدة 
فضال عن ذلك يعد الوفاء به من اهم التزامات االدارة ذلك  .يف العقود الىت تربط املقابل املايل فيها بنتائج االستغالل

ض وعندما يتعهد بالوفاء بالتزماته ان املتعاقد عندما خيوض غمار عمليات ابرام العقود االدارية املناقصات وطلب العرو 
،لكن مع تطور وسائل التكنولوجيا التعاقدية امام االدارة امنا يستهدف من وراء ذلك كله حتقيق ربح الذي يدفع نقدا 

مستحقات املتعاقدين   ية ظهرت طرق جديدة الكرتونية لدفعاحلديثة واستعمال االدارة العامة نظام الصفقات االكرتون
   1.ك بالذكاء االصطناعيكيف يدفع ذل

  : البطاقة الذكية -اوال 

االسم والعنوان واسم املصرف واسلوب الصرف ،تتمثل هذه البطاقة يف رقيقة الكرتونية خيزن عليه مجيع بيانات حاملها 
ة حاملها من ن البطاقات الذكيومتكّ  ،متثل قيمة نقدية و ه البطاقة الذكية النقود الورقية بوتش ،واملبلغ املنصرف وتارخيه 

ا سواء كان التعامل ائتماين او عن طريق الدفع الفوري  ا تعترب بالنسبة للعميل مبثابة  ،اختيار طريقة التعامل  كما ا
ومن بني اهم البطاقات الذكية والىت يتم استعماهلا يف منصات ر والتزييف كمبيوتر متنقل ومتتاز باحلماية ضد التزوي

 ،احدث وسيلة دفع عاملية مت طرحها لعمالء املصارف وهي بطاقة املوندكس نزامات املاليةالبلوكتشني يف تنفيذ االلت
وهي تتمثل يف بطاقة ذات شرحية الكرتونية تستطيع ختزين املعلومات وتكون مبثابة كمبيوتر صغري حتمله البطاقة مما 

ا تتميز باجلمع بني  وتتمتع  ت الدفع احلديثة النقود الورقية وبطاقاجيعلها تتسم باملرونة الكبرية عند االستخدام كما ا
ا مصرفيا فضال  املوندكسبطاقة  ا تعد بديال للنقود كما يسهل ادار يصعب عن انه  بالعديد من املزايا لعل امهها ا
اتزويرها      2.عن امكانية اجراء التحويالت من البنك اىل رصيدها وميكن لالدارة العامة اثناء تنفيذ التزاما

  

  

                                                        
  .16ص ، 1،2018ط،مصر ،املركز العريب للنشرو والتوزيع،االدارية دراسة مقارنة املقابل املايل يف العقود ،وفاء حممود امحد اليواين  -  1
  .119ص  ،2009مصر  ،املنصورة ،املكتبة العصرية  ،االدارة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق ،امحد حممد غنيم  -  2
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  : العملة الرقمية -ثانيا

مع التقدم يف تقنيات التشفري برز مابات يعرف بسلسلة الكتلة كمنصة لنشر واستخدام وتعريف العمالت الرقمية 
، وتستعمل يف منصة البلوكتشني وهي عملة يتم دورها يف ادارة االستثمارات وتبادل رؤوس االموالباعد سوالىت ت

ا يف الصفقات العامل وحتولت من  ية الكربى وتستخدمها الشركات املتعددة اجلنسيات لتسيري عقودها املالية ،التعامل 
حاالت من املد واجلزر يف البيئة املالية العاملية وذلك ادى ظهور هذه العملة اىل  جمرد ابتكار رقمي اىل واقع مشهود 

والتعامل معها ومدى تاثريها على  تهاشرعي سواء مايتعلق حبركة وقيم التعامالت او مبوقف العديد من الدول من
تتم العمليات ان  ويف جمال تنفيذ الصفقات العمومية يفضل العديد من املتعاقدينالقومي  واالمناالقتصاد الوطين 

غري  الن العملة الرقمية  ورقية او معدنية العملة  سواء اكانت  داخل نظام مستقر ومرن وسهل االستخداماملالية 
   1اصدارها من السلطة املالية املركزية البنك املركزي واليتم  مادية

 جند ان املشرع اجلزائري املتعلق بالتجارة االكرتونية 05-18من القانون  6املادة وبالتمعن يف نص ويف هذا السياق 
ذه العمالت ولكن يف اطارها املشروع  وقد فع هي كل وسيلة د"عرف وسيلة الدفع االلكرتوين  اعرتف بالتعامل 

ا طبقا للتشريع املعمول به متكّ    2 "ن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب او عن بعد عرب منظومة الكرتونيةمرخص 

ذلك سينقص من التعامل باالوراق النقدية ويسهل على ابرام العقود االكرتونية لضمان  اجلزائري،وحسن مافعل املشرع 
الصفقات حىت تكون هناك محاية لالشخاص  بعض ملبالغ طائلة يفتكون ا النه يف بعض االحيان االلكرتوينالدفع 

  .الفساد  ظاهرة باالضافة اىل حتديد التعامالت الشرعية وفقا للقانون والقضاء علىواالموال ،

  .تطبيقات الذكاء االصطناعي في العقود االدارية الذكية : المبحث الثاني 

على عقد البلوكتشني يف  وركزتاالصطناعي يف العقود الذكية يف هذا املبحث تطبيقات الذكاء  تناولت الدراسة
  .الوكيل الذكي يف ابرام الصفقة يف املطلب الثاين  ناقشتاملطلب االول مث 

  سلسلة الثقة   : عقد البلوك تشين مفهوم  :المطلب االول  

يمته القانونية ومدى جتاوب سنتناول يف هذا املطلب عقود البلوكتشني او مايسمى بسلسلة الثقة وحندد عناصره وق
   .العقود  من ابرامالتشريعات هلذ النوع 

                                                        
  .60ص ، 2020،القاهرة ،ب لالحباث الفضاء االلكرتوين املركز العر  ،االقتصاد الرقمي حتديات اليادة السيربانية ،عادل عبد الصادق  -  1
  املتعلق بالتجارة االلكرتونية مصدرسابق  05-18من املرسوم الرئاسي  6املرجع املادة  -  2
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  تعريف عقد البلوك تشين وعناصره  : الفرع االول 

املختلفة لعقد  التعريفات االصطالحيةمل يتناوله التشريع او الفقه او القضاء رغم وجود  ان تعريف عقد البلوك تشني
اال ان امهيته تكمن يف طريقة اجراءه لذا سنتناول يف  تم بالطريقة االلكرتونيةالبلوكتشني كقيمة اضاقية للمنصات الىت ت

  .مث نبني عناصره  هذا الفرع تعريف عقد البلوك تشني 

  :تعريف عقد البلوكتشين -اوال

 طرق له التشريعات الداخلية والدولية ولكن ميكن تعريفهتان تعريف عقد البلوك تشني باملعىن الدقيق للكلمة مل ت 
 ، يف هذا السياق فاننا نتحدث عن املعلومات الرقمية ،بلوك وتشني ،عندما نبحث عن الكلمتنيحبيث  ،اصطالحا

وان كانت بعض الرتمجات تستخدم سلسلة التكتل  ،تشني السلسلة ،بلوك السجل املخزنة بثقة يف قاعدة بيانات عامة
رغم ، فهي مدار عملها ومناط فعلها ،اعدة البياناتن الثقة هي الىت متثل الدور االول واالخري للسلسلة ولقإف

اىل  وتوصلوا ،جزائها أن الكثري من التقنني يركز هلى امهية إف ،صطالحي لعقود البلوكتشنيالتعريف اإل ختالف يفاإل
 ويعترب لتخزين املعلومات حول املعامالتجزء،جزاء رقمية للمعلومات أمن ثالثة  تتكون سلسلة الثقة بلوك تشني ان

ا عند وقت احلاجةمبثابة بيانات ارشيف لإل وجزء لتخزين املعلومات حول من يشارك يف املعامالت لتحديد  ،ستعانة 
خري متمثل يف ختزين املعلومات الىت تتشابه مع سلسلة ثقة اخرى لتفادي االختالط يف أهوية اطراف املعاملة ،وجزء 

كل سجل على   حيتوي استخدام التشفري حبيث بمن السجالت ترتبط سلسلة الثقة قائمة متزايدة  وتعتمد،التطبيقات 
جند ان  اهلذ  1تشفري جزئي للسجل السابق عليه واملرتبط يف اطار زمىن حمدد وكما حيتوي السجل على بيانات املعاملة

البيتكوين   سباب ظهورها كان مع عملةأو  سلسلة الكتل الىت تتكون من البيانات والعمليات املشفرةهو البلوكتشني 
  .على االنرتنات 2009وهي عملة مشفرة مت تطويرها منذ عام 

وتعمل بدون هيئة  مانأو شفافية ببانه تقنية لتخزين ونقل املعلومات  "واالجزاء بعيد عن التكوين ف بشكل عاميعرّ و  
يف نفس الشبكة مالت بني االشخاص اانه سجل رقمي كبري يتم فيه تسجيل مجيع العمليات واملعو م مركزية حتكّ 

  2"بدون طرف ثالث موثوق بهو تقنية بدون سلطة استشرافية  وتعترب

                                                        
  .23ص ، 1،2020ط،السعودية ،العبيكان  نشر،البلوكتشني سلسسلة الثقة  ،خالد يوسف بوعبيد  -  1

2 - Julien Moiroux, commande publique et technologie blockchain : un avenir,  mais quel avenir 
?  contrats / marchés publics étude- jcp / la semaine juridique, édition administrations et 
collectivités territoriales n° 28, 17 juillet 2017, p1 
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بعد هاته التعريفات نستنج ان البلوكتشني هي منصة رقمية يتم فيها مجيع املعامالت وميكن لالدارة العامة استغالل 
ارة عن عقود ادارية تتم عرب بنه عبأهاته املنصة الدارة عقودها االدارية ومنه ميكن تعريف عقد البلوكتشني االداري ،

 الىت ال ختضع منصة رقمية تسمى البلوكتشني حبيث ميكن لالدارة تسيري عقودها االدارية عن طريق هاته املنصة الدولية 
  .جهة رقابية اىل اي 

  : العناصر التى تقوم عليها البلوكتشين :ثانيا

 :امههاتقوم تقنية البلوك تشني على جمموعة من العناصر 

  :الكتلة-1

كتحويل اموال او تسجيل بيانات وكل كتلة   ،ذ داخل السلسلةاملهام الىت تنفّ  أو وهي عبارة عن جمموعة من العمليات 
حىت يتسىن امتام العملية واجنازها بداخلها بصورة  ،من العمليات  واملعلومات فال تقبل اكثر منه امقدارا حمدد تستوعب

اكتلة جديدة مر   أمث تنش ،ائية بسببها  أينشالىت  وهدف ذلك منع اجراء معامالت ومهية داخل الكتلة  ،تبطة 
اء او تسجيل املعام ال الهل االختصاص الت جتميد السلسلة ومنعها من ا ، وهي عملية حسابية نرتك فيها ا

فالكثري من  ،ا بطريقة قانونية دارللتفسري فيها اكثر، ومايهمنا هنا طبيعة البيانات الىت تتحصل عليها هاته السلسلة إل
ا  إلستعماهلا،ة، هذا سيقلل من فرص احلكومات يدو ان هاته السلسلة تسري بطريقة غري قانونكّ أاملختصني  رغم ا

صرفية او املتسوية الشراء او البيع او الصفقات  تسجالاثبتت جناعتها يف تسيري الصفقات العاملية الكربى وتسيري 
  .عقود ال

  :وقت بصمة ال-2

ث تاخذ حي بعامل الزمن،جراء اي عملية داخل السلسلة ويرتبط هذا العنصر إالتوقيت الذي مت فيه  تسجيل وهو 
يف امان هذه  يزيد تقنية البلوك تشني طابع زمىن مميز هلا مييزها عن غريها وهذا العنصر العملية الىت تتم من خالل

  ، 1ذه التقنية يف عمليات احلفظ والسرية واالمانالثقة ا مبا يزيد من التقنية ودقة املعلومات الىت يتم تناقلها عليه

  

  
                                                        

  . 61صمرجع سابق  ،معداوي جنيبة  -  1
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  العمالت المشفرة - 3 

قامة بىن حتتية لنظم الدفع إلظهرت يف السنوات االخرية العمالت املشفرة واملوجودات االفرتاضية وجذبت استثمارات 
ستعمال العمالت املشفرة الالبعض  دىأ وقد ،باستخدام بروتوكوالت برجمية خاصة بتلك العمالت واملوجودات

م القانونية لالشراف او املراقبة من  من بينها انموعة متنوعة من االسباب  املتعاملني يريدون جتنب خضوع معامال
اوميكن للعمالت املشفرة ان توفر الوظائف املرتبطة خبدمات الدفع التقليدية  ،جانب الدولة تسهل املعامالت  ،كما ا

ا الع معينة ومع ذلك فان العديد من البلدان الىت تسمح بتشغيل  ةليست يف العادة عملة مرتبطة بدولابرة للحدود ال
   1ل االموال واجلرمية املنظمة ومتويل االرهابياسواق العمالت املشفرة قد سنت قوانني ملنع استخدامها يف غس

  :جراءات العقود الذكية والبلوكتشين إ -ثالثا 

ا من طرف البلوكتشني من إجراءات العقود الذكية و إتعترب   فالميكن لنا  ،لطابعها التقينصعب االجراءات نظر أدار
لغياب  اسطر مل يتم مناقشتها نظر االجراءات القانونية هلاته العقود فهي حلد كتابة هاته األ مناقشةن أيف هذا الش

ا ،و األ البلوكتشني داخل  ىنشر العقد الذكي عل الذكية يف  للعقود قنيةاالجراءات الت تتمثلطر القانونية الىت تعمل 
ستخدام إيتوافق مع برامج الكمبيوتر املستقلة الىت مبجرد   كونهوهكذا يعمل العقد الذكي مع بيئته اخلاصة   ،بيئة تطوير

ا حتتوي على ، يتم ابرام هاته العقود وبطريقة الية ويف وقت زمين قياسي املعلومات املتاحة على البلوكتشني كما ا
ا  اجراءات نظام الكود  واجراءات دراسة تقليل التكاليف وحتتوي املنصة على العديد من اجراءات انواع العقود وادار

وشراء الطاقة وحمطات  املنتجات وامكانية تتبع والىت تعتمد على اسواق التنبؤ وادارة اهلوية وتاجري الشقق والسيارات 
ذه التكنولوجياامثلة م ما، ادوات مشروع وتنفيذوالتمويل الذايت  االمداد بالكهرباء ، ان اجراءات  2فتوحة تتعلق 

يف هاته املنصة الىت تتم باستعمال ممكنات العقود الذكية يف نظام البلوكتشني بصفة عامة تعتمد على ابرام العقود 
ا دون تدخل بشري اي اجراءات تقنية حبت رغم امهيتها التطبيقية اال ان غياب االجراءات  ،ةالذكاء االصطناعي الدار

ا متعلقة  فرص القانونية املتبعة يف هذا اجلانب سيقلص اللجوء اليها خاصة يف جانب ادارة العقود االدارية الذاتية ال
سالة بط مضمع الغياب التشريعي و  ،بيانات االدارة العامة الىت تبحث عن تكريس اخلصوصية والشفافية يف التعاملب

 .العديد اليها للغطاء على ظاهرة تبييض االموال  جلأابرام العقود عرب منصة البلوكتشني 
                                                        

ورقة  2020افريل  ،كيوتو اليابان   ،م املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية خبصوص استعمال التكنولوجيا يف االرتكاب وملكافحة تقرير االم -  1
  . 3ص  ، 2020جويلة  ،23عمل 

2 - Dominique Guegan, blockchain publique et contrats intelligents (smart contrats), les 
possibilités ouvertes par ethéreum... et ses limites, 2017, halshs-01673329- documents de travail 
du centre d’economie de la sorbonne, universite, paris1, p2. 
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   مزايا وعيوب عقود البلوكتشين :الفرع الثاني  

الباحثني يرون ان عقد وقواعد القانون يف تشريعات العديد من الدول جند ان الكثري من احلوكمة بتفسري استخدام  
الدعامة بصفة نظام برجمي او دعامة ل إماكون انه ال يعدو جمرد برجمة ،باملعىن القانوين  ذكيا ليس عقدا البلوكتشني

ا القانونية   تشريعات بعض الدوللكن جند ان  ،التشغيل الىت حتاول عصرنة التعريفات للعقد الذكي، الضهار خدما
عن طريق تعريف  لواليات املتحدة االمريكية اومن بينها   جانبت الصواب يف ذلك  الصبغة الرمسية اعطاءهوحماولة 

على انه "  2018يف مارس الصادر من قانون بيتسي  201- 47،10الفقرة الثانية من املادة العقود الذكية  يف 
املعامالت  ةيستخدم المت ومكرربرنامج كمبيوتر حبركة احلدث يطبق على سجل الكرتوين كبري موزع ال مركزي مشارك 

ال للنقاش ان مثل هاته  1" رغم ان الكثري اقر بان هاته العقود ماهي اال جمرد  القانوين الواسعالتعريفات ستفتح ا
وبشكل اكثر حتديدا قانون  للقانون العام والسؤال الذي ميكن طرحه بالنسبة تقنيات تطبق عرب منصات عاملية رقمية،

برام هاته الصفقات عرب املنصات العاملية رغم غياب اي ا الصفقات العمومية هل سيكون متوافقا مع التقنية الرقمية
املستجدات الىت مت ادخاهلا على هذه املسائل القانونية  على قابليتها  السؤال جتيب عنهيبدو ان هذا القانونىي هلا ،

تمع ا على التكييف مع التطورات ا اعطاء ني شالبلوكت نحبيث ميكّ وال سيما يف جماالت التكنولوجيا  يةللتغيري وقدر
رغم عدم حتديد القيمة القانونية لعقود البلوكتشني اال ان له  2.قيمة عقدية جديدة بالنسبة للعقود الىت تتم بواسطته 

    .قيمة تقنية للكثري من املعامالت

  للحكومات قيمة البلوكتشين بالنسبة-اوال 

 منفهناك خرباء  ،يات احلكومية االلكرتونية العامليةميكن للبلوك تشني ان تعيد سياقة املشرت  انهيرى املختصني التقنيني 
 يف  بلوكتشني يف املشرتيات احلكومية االلكرتونية صدرال قاموا بتقرير فيما خيص استخدامالبنك الدويل 

 ادى ويقول مؤلفو التقرير ان املشرتيات احلكومية االلكرتونية واليت تسري بني الشركات واحلكومة  ،2021اكتوبر18
يف العديد من البلدان والىت ميكن ان تساعد تقنية البلوكتشني  جديدةقد انتج بنية بادل البيانات حبجم كبري وهذا اىل ت

ا العامة  تنفيذ انظمة  انعلى يف الوثيقة الىت مت تطويرها لبنك التنمية االسيوي كذلك   وقد جاء ،يف حتسني مشرتيا
 دت على انواكّ  احلكوميةيف املشرتيات العامة  والشفافيةتعزيز الكفاءة  املشرتايات احلكومية االلكرتونية قد ساهم يف

من  باملائة 50مثل اهلند لديها اكثر من  دولةاىل ان  كما اشارتهناك امكانية املزيد من التقدم يف النظم القائمة  
                                                        

لة اجلزائرية للعلوم القانونية السي،عقود البلوكتشني من منظور قانون العقود ،نرميان مسعودة بورغدة  -  1 العدد   56جملد 1، جامعة اجلزائر اسية االقتصادية ا
  .107ص ، 121-102صص  2019، 2

2 - Julien Moiroux, Op cit, p1   
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ل من البلدان يف مجيع سوى عدد قلي ينجحمل كدت على انه أ اكم ،هياكل املشرتيات العامة احلكومية االلكرتونية
ن هاته التقارير تعترب بداية ،إ1تستند على منصة مشرتيات حكومية الكرتونية الىت العمليات احناء العامل يف تقنني 

مناقشات لتحديد قيمة البلوكتشني ومدى جناعتها بالنسبة للحكومات الدارة املشرتيات العامة كما تعطي احصائيات 
     .قانونية وحتدد مزايا وعيوب عقود البلوكتشنيال بالطريقةتم على وجود املعامالت الىت ت

   .مزاياوعيوب عقود البلوكتشين  :ثانيا

  :البلوكتشين والشفافية  - 1 

يف هذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه يعتمد الناس بشكل متزايد على استخدام التقنية لتخزين الكثري من البيانات 
 ةنعتماد الكبري على التقنية والرقم،وهذا اإل ورهم الشخصية واملالية ومعاجلتها وارساهلاواملهمة املتعلقة بام ةاحلساس

ا بشكل يضمن املرونة والشفافية الالزمة مع هذا التطور املتسارع إل مسايرة على كوماتاحل سيساعد تاحة خدما
ان  ذا املفهوم فنجدني سلسلة الثقة واذا اخذنا بلوكتش،احلفاظ على متطلبات االمن السبرياين للدولة واملواطنني 

ا جلميع اصحاب املصلحة وهذا  كتسريعالعديد من املزايا   لديها العمليات وخفض التكاليف وتوفري بيئة موثوق 
ديدا  بامكانلكن من ناحية اخرى هل  هدافها،أرؤية احلكومات و يتماشى مع  ان تشكل تقنية سلسلة الثقة 

ا  أمن جانبخاصة يف  الطبيعة املركزية ذات للحكومات او املؤسسات فهي حتتاج اىل قدر كبري البيانات وخصصويا
ا تتعامل باملتمّ  2من التعامل بشفافيىة، حجام كبرية من البيانات وان هذا التطبيق أعن يف تطبيقات البلوكتشني جيد ا

اضحة ،خاصة مع غياب التشريعات يف هذا اليربطه مكان او زمان  ،وبالتايل فان مسالة التعامل بشفافية تكون غري و 
  . اجلانب 

  :البلوك تشين واالحتيال المالي - -2

وفقا و  بشكل كبري خاصة مع ظهور عامل الرقمنة والعمالت املشفرة، صبح االحتيال املايل مشكلة خطرية ومتزايدةألقد 
واجهة عمليات مب املتعلق ،2019وماي9الصادر ببكني يف  2018لتقرير البصرية الذكية ملكافحة االحتيال لسنة 

التقنيات الناشئة مثل الذكاء ان استعمال  ، وجد هذا التقريراالحتيال املايل املتنوعة واالتصاالت السلكية والالسلكية
  املايل سينتج عنه من قبل مؤسسات االنرتنات واملؤسسات املالية الصينية ملكافحة االحتيال  والبلوك تشني االصطناعي

                                                        
1  -  Wiliam Suberg, www.cointelegraph.com, publier le 17/10/2022, vu le 20/10/2021.2021 

اململكة العربية السعودية ،العبيكان للنشر ، 2030البلوك تشني سلسلة الثقة وفق رؤية اململكة العربية السعودية ،ف بوعبيد خالد بن يوس -  2
  . 3ص ، 1،2020ط،

http://www.cointelegraph.com,
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ختصة املمناذج تشفري املخاطر  مع احلصول على الىت تكون بدقة عالية مصادر مجع املعلوماتايا امهها عدة مز 
اكثر شفافية  و،اكثر علمية وصرامة ملكافحة االحتيال املايل  وتكون عمليات صنع القرار االستشاري ،وجهةاملو 

احليطة واحلذر يف اطار  ونية كتدبري من تدابريولقد اقر املشرع اجلزائري على استعمال الوسائل االلكرت ، 1وعدالة 
املؤرخ 05-05من النظام رقم  16وفقا ملا جاء يف املادة  ،مكافحة تبييض االموال وكذا وضع االموال حتت تصرف

تطور اساليب وجاء هذا نتيجة ،يتعلق بالوقاية من تبييض االموال ومتويل االرهاب ومكافحتها  2015-12-15يف 
يض االموال ملا تتميز به من السرعة والسرية يف حتويل االموال اضافة اىل عدم وجود نظام معلوماتية تكنولوجيا تبي

ال مفتوح ملختلف  2يساعد على اكتشافها متطور  ، ومل حيدد املشرع اجلزائري هاته الوسائل االلكرتونية مما جعل ا
رغم العديد من املزايا هلذه التطبيقات  ة تبييض االموال ،التطبيقات من بينها تطبيقات الذكاء االصطناعي حملاربة ظاهر 

ا تفتقر اىل اساس قانوين وال ميكن ادارة  ا تواجه مشكلة حتديد املسؤولية ال يف الكشف عن االحتيال  املايل اال ا
ا من خالل الرجوع اىل القوانني واللوائح التنظيمية التقليدية     3.العديد من اشكاال

  : في ابرام العقود االدارية االلكترونيةللوكيل الذكي  الطبيعة القانونية:ثاني المطلب ال  

 سؤولية القانونية للوكيل الذكيمث نتطرق ملسالة امل يف هذا املطلب تعريف الوكيل الذكي وخصائصه ستتناول الدراسة
  ونبني دوره يف ابرام العقود االدارية االلكرتونيةالىت اثارت جدال فقهيا كبري 

  : الفرع االول تعريف الوكيل الذكي  

نظرا حلداثة باملعىن الدقيق للمصطلح  لوكيل الذكي يف البداية البد من االشارة اىل انه اليوجد تشريع اعتمد تعريف ا
ولكن هناك عدة قوانني تناولت تعريف مصطلح الوكيل االلكرتونىي وهناك من اعترب ان مصطلح الكرتوين ،ه تطبيقات

ال النواع التطبيقات االلكرتونية املختلفة وستتناول الدراسة خمتلف وبالتايل  االلكرتونية ئلالوسا يشمل مجيع ترك ا
      هذه التعريفات باملصطلحات املختلفة 

  

                                                        
1 - Yuxin Li Jizheng Yi, Theory and application of artificial intelligence in financial industry 
data science in finance and economics, volume 1, issue 2, 96-116 
http ://www.aimspress.com/journal/dsfe, p12 

جامعة غرداية ،فعاليات اليات مكافحة جرمية غسيل االموال يف التشريع اجلزائري اطروحة دوكتوراه طور ثالث ختصص قانون اعمال ،امحد بدراين- - 2
  120ص  105 ص، 2020-2021،

3 -Yuxin Li, Op cit, p109 

http://www.aimspress.com/journal/dsfe,
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   التعريف التشريعي والفقهي للوكيل الذكي :اوال 

هج الذي اتبعه قانون املعامالت عرف القانون االمريكي املوحد للمعلومات املتعلقة بصفقات احلاسوب عن الن
بانه عبارة عن برنامج او نطاق الكرتوين يستخدم بشكل مستقل  "102االلكرتونية املوحد الوكيل االلكرتوين يف املادة 

سائل االلكرتونية والتصرف نيابة عن الشخص دون مراجعته من قبل هذا الشخص يف لرد على الرّ  اولبدء اجراء ما 
الذي يستخدم الوكيل على ان الشخص  "107كما نصت املادة   "ستجابة للرسالة االلكرتونيةوقت التصرف او اال

جراء اي تصرف او ابرام اي اتفاقية ملزم بكافة عمليات الوكيل االكرتوين حىت ولو مل يكن على علم االلكرتوين إل
  1"ذه التفاقية او التصرف

الوكيل  "املادة االوىليف  2006سنة  01رقم  العربية لالماراتحتادي كرتونية االلوعرفه قانون املعامالت والتجارة اال
االكرتوين او الوسيط االكرتوين املؤمتم انه برنامج او نظام الكرتوين لوسيلة تقنية املعلومات تعمل تلقائيا بشكل مستقل  

  2"ة لهكليا او جزئيا دون اشراف من اي شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه العمل او االستجاب

اما املشرع االمارايت  ،ومن املالحظ يف التعريفني السابقني، انا املشرع االمريكي استعمل مصطلح الوكيل االلكرتونىي
كي، هلذا جند ان االختالف يف فاستعمل مصطلح الوسيط االلكرتوين املؤمتم وهذا االخري يقصد به الوكيل الذ 

سواء منصة الكرتونية مبختلف انواعها عادية بواسطة الوسائل االلكرتونية طلح ماهو اال داللة على ابرام العقود الاملص
   .او وكيل الكرتوين او وكيل ذكي

على انه عبارة عن كائن وحدة مستقلة يستطيع ادراك بيئته اليت يكون موجودا فيها عرب  "،ولقد عرفه الفقه
، كما مت تعريفه على "ة اليات التنفيذ او اجلوارح املستشعرات الىت ميتلكها هذا الكائن ومن مث التجاوب معها بواسط

التفاوض و التعاون و القدرة على التعلم  والتفكري  و عبارة عن كيان برجمي ميتلك خصائص ذكية مثل االستقالليةانه "
مميزاته ومن  ،مما يتيح له اجناز عمله دون احلاجة اىل التدخل املباشر او التوجه من قبل االنسان او الكيانات االخرى

                                                        
قانونية عماد عبد احليم الدحيات، حنو تنظيم قانون للذكاء االصطناعي يف حياتنا اشكالية العالقة بني االلة والبشر،جملة االجتهاد للدراسات ال -  1

  .24ص  2019، 05عدد  08واالقتصادية، جملد 
  .25ص املرجع نفسه ،  -  2
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تبادل والتواصل مع الوكالء االخرين ومع بيئته الجناز املهام اخلاصة الىت ال ميكن ان تؤديها الميكنه التعاون بشكل  انه
   1".مصنع نظام مراقبة حركة املرور ،برنامج تسوق عرب االنرتنات  ،الربجميات التقليدية مثل روبوت 

الوكيل الذكي اال ان الذي يهم ،هو النظام الذي  لتحديد مصطلح رغم االختالف الواضح يف التعريفات  السابقة 
تطبيقات التنقيب عن البيانات من شبكة االنرتنات او يعمل من خالله و هو عبارة عن مسائل تقنية حبتة، تتمثل يف 

الذكي  وكيلال انلذ جند ، 2من خالل حزمة برجمية تقوم بتنفيذ مهام حمددة حبيث يعملمن قواعد بيانات االنرتنات 
   .مقارنة مع برامج احلاسوب العادية هو قدرته على العمل دون سيطرة االنسان وتدخله املباشر

وبدخول الذكاء االصطناعي يف تقنيات برنامج الوكيل االلكرتوين ظهر اجليل الثالث وهو من االنظمة الذكية الىت 
وهذا اجليل الثالث من الروبوت له القدرة  ،االنرتنات ين على شبكةتتواجد على الدوام يف كل مكان بالفضاء االلكرتو 

وايضا بدون  دون تدخل من مستخدميه النه يعمل تلقائيا وباستقالل تام االنرتناتعلى  الكاملعلى العمل بالدوام 
  3تدخل من مقدم اخلدمة

  : خصائص الوكيل الذكي :ثانيا 

ومع ذلك  ،يف بيئته اخلاصة هي بيئة االنرتنات ليعمل أللوكيل االلكرتوين مفهوم وميدان خاص به فقد نشا
اذ انه برنامج حاسوب ،من ذاتيته اخلاصة ايضا لكونه من طبيعة الكرتونية  وامنايت من بيئته فحسب أفخصوصيته ال ت

لوحدها نتيجة  القادرة على التصرفالربامج ظهور ،ومع خيضع يف استغالله لقانون الكمبوتر وقانون امللكية الفكرية 
 خيضعدون ان  يعملاذ ميكن ان  ،من الربامج خبصائص معينة متيزه عن غريه يتسم اصبح نظمة الذكاء االصطناعي ،ا

يف  ويستعمل 4لية أو  على البحث عن املعلومات والتعامل معها بطريقة تلقائية مع قدرته،لسيطرة االنسان وتدخله 
بيقات برجميات حتاكي احملادثة البشرية املنطوقة واملكتوبة وكالء التحادث وهي تط منها مايسمى العديد من امليادين 

    5.الغراض حتفيز احلديث او التفاعل مع شخص طبيعي

  
                                                        

 ،القاهرة  1ط ،دار الكتب املصرية،موعة العربية  ،ادارة شؤون الفنية ،ثورة يف تقنيات العصر  ، الذكاء االصطناعي،عبد اهللا موسى امحد حبيب بالل  1
  . 23ص  ، بدون سنة نشر 

ا العربية  ،سعد غالب ياسني  -  2   .117ص، 2005 ،الرياض،مركز البحوث للنشر والتوزيع ،االدارة االلكرتونية وافاق تطبيقا
  . 51ص،2018مصر ،جامعة االسكندرية ،النظام القانوين للوكالة بالعمولة االلكرتونية ، مصطفى محدي حممود مجعة -  3
  . 58ص مرجع نفسه، -  4
تمعية ،حممد حممد اهلادي  -  5   .43ص ،2021مصر  ،الدار املصرية اللبنانية ،الذكاء االصطناعي معامله وتطبيقاته وتاثرياته التنموية وا
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  :دور الوكيل الذكي في ابرام التعاقد االلكتروني  -ثالثا

 ،ر امهيةشبكة املواقع هذه ليست انرتنات وامنا هي برامج ذكية او وسائط الكرتونية ذكية و تعترب احد النظم االكث
الربنامج  يقوماالنرتنات وعن طريق النقر على كلمة اوصورة مرتبطة  شبكةوهي مبثابة البوابة الرئيسية للدخول اىل 

مستندا اخر وهكذا ميكنك االستمرار اىل  للدخول اىلرابط اخر يعطيك  مع النقر مرة ثانية التصفح بعرض املستند ب
اية وهذا  االكرتونية عن طريق خوارزميات مثبة داخل جمال الشبكة العنكبوتية تستخدم العمل تقوم به الوسائط ماال

ال ففي جمال ابرام العقود االلكرتونية  ،البيانات املفتوحة املصدر فهي تتيح وعرب االف الصفحات االلكرتونية ا
قوم بالبحث عن السلعة ي حبيث ،االنسب للتعاقد النموذج  باعطاء ،للمتسوقني والراغبني يف التعاقد االلكرتوين

 اىل موقع الشركة تقوده مسبقا تعتمد على كتل البيانات والىت واخلدمة وذلك من خالل حمركات حبث مربمج عليها
ا  صل الوكيل الذكي املتعاقد فاذا و  ،املراد الشراء منها اوالتعاقد معها  اىل السلعة واخلدمة وبعد التاكد من مواصفا

ملوقع وفيه الشروط والبنود وبعد العقد النموذجي املوضوع على ا فيظهريقونة باملوافقة يظغط هذا االخري على اال
ا الوكيل وهذه العم ،مرة ثانية على زر املوقع بعد االطالع يتم عملية البيع والشراء بشكل فوري الضغط لية يقوم 

ين اعده مالك املوقع حبيث يقوم هذا فصورة التعاقد هذه متت من خالل برنامج الكرتو بطريقة الية ، الذكي لوحده
الربنامج بابرام العقد دون حاجة لتدخل هذا املتعاقد يف العملية وهذا يطرح تساؤل مدى صحة هذه املعاملة الىت متت 
بواسطة الوسائط الذكية وليس بواسطة املتعاقدين انفسهم وهل ميكن ان تنسب هذه االرادة للمتعاقد رغم انه مل يعرب 

  1.ذي يتوىل ابرام العقدفظ الصريح بل بواسطة الربنامج العنها بالل

  :   الذكياالساس القانوني لنفاذ العقد المبرم بواسطة - رابعا

اقرت الكثري من التشريعات واملنظمات الدولية انه ميكن للعقد ان يتم بواسطة الوكيل الذكي ، لكن اجته بعض 
نظمها العقود  قانونكون ،جميات ال يعد ظاهرة تتطلب ابتكارا تنظيميا ان ابرام العقد بواسطة عميل الرب الباحثني اىل 

كون مشكلة تفسري وليس فت الوكيل الذكية مبا يسمى مشكلة قانونية فيما يتعلق بالعقود املربجم تحدث واذا ،مسبقا
ا هي  ،تنظيم  وظهر عنها ،عن احلاسوب صحة التعاقد االيل او العقود املتولدة  ومن املشاكل القانونية الىت مت اثار

من االلكرتونيني  اىل العمالء اسناد التصرفات ان  ،فاعتربوا التعاقد  اهليةغياب  و غياب النيةمها اساسيتني  مسالتني 
واذا كانت القواعد  نالنية وتالقي االرادتين ةال حيل مشكل لكن  ،حيل مشكلة االهليةميكن ان  مستخدميهم  طرف

العقد التقليدي وجود ارادة تعاقدية تنطوي على نية القيام بعمل فان العقد االلكرتوين يتساوى  العامة تشرتط النعقاد
                                                        

  . 36ص  ، 2018،جامعة اجلزائر ،دكتوراه شريعة وقانون  ،ت املالية االلكرتونية واحكامها يف االقتصاد االسالمي املعامال ،عيسى بن مصطفى -  1
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مع بقية العقود بقيامه على مبدا الرضائية حبيث يلزم النعقاده التعبري عن ارادة التعاقد فاالرادة والنية مها اساس العقد 
  اننا الميكننا تصور وان الربنامج اخلوارزمي له نية التعاقد ،،وهذا ال ميكن حتقيقه امام الوكيل االكرتوين ف1الصحيح 

كذلك بالنسبة الهلية التعاقد فانه  عند دراسة العقود االكرتونية الىت تتم عرب شبكة االنرتنات بني االشخاص 
ا تقوم  ما مييز هاتهجند انه ،الطبيعيني  ت مع الغياب املادي تبادل االرادتني عرب شبكة االنرتنابالعقود االلكرتونية ا

ما غائبني من حيث املكان وهو مااليسمح للمتعاقدين  للمتعاقدين وبالتايل فهما حاضرين من حيث الزمان اال ا
ي حال من االحوال اعتبار أاالمر كذلك بالنسبة للوكيل الذكي فال ميكن بو  2التحقق من اهلية وصفة من تعاقد معه
كما الميكننا تصور وان اخلوارزميات هلا نية   حيل مشكلة االهلية يف التعاقد ، ان اسناد التصرفات من قبل املستخدم

االمر تعدى ذلك كون ان ،على هاته التطبيقات التقليدية  واعد العامة قالتعاقد، وبالتايل البحث عن اسقاطات ال
تلقت انتقادات كبرية كون ان  هذه النظرة بتطبيق القواعد العامة ،وذايت التنفيذ ف تلقائياالوكيل الذكي اصبح يتصر 

والبحث عن احللول املؤقتة حلل املشكالت اصبح يف غري ورات واعد العامة التقليدية اصبحت التواكب هاته التطقال
وهو  ،ضفاء الشخصية القانونية ملمكنات الذكاء االصطناعيبإالتيار احلديث الذي ينادي ور ل بظهوهذا ماعّج ،حمله 

  .ل املمكنة وفق قواعد قانونية جديدة يف حبث مستمر عن احللو 

  : طبيعة الشخصية القانونية للوكيل الذكي :  خامسا

بالرجوع اىل ابرز التشريعات على الصعيدين الدويل واحمللى لبيان موقفهما من تطبيقات الذكاء االصطناعي جند انه 
 وبالرجوع اىل قانون  ،كاء االصطناعيهذه التشريعات مل تتضمن اي معاجلة شاملة للجوانب املتصلة لتطبيقات الذ 

اعرتف بصفة العقود الىت يربمها الوكيل االكرتوين ،االلكرتونية بالنسبة للوكالء االلكرتونيني  االمريكى املوحد للمعمالت
ا وبالتايل  ،دون اي علم او تدخل بشري ولكنه يف الوقت نفسه اعترب الوكيل جمرد اداة ليس هلا ارادة مستقلة خاصة 

وبغض النظر  ،نتائج الىت قد تسري على اعمال الوكيل الذكيالمسؤول بشكل مطلق عن فان الشخص الذي يوظفها 
مل يف احكامه عن االعطال أنامج ومل يترب او ال االلة خطأعن ظروف العقد وما ياخذ على هذا القانون انه مل يشر اىل 

الصالحية قانونية للوكيل الذكي ،هل ميكن هلذا االخري من هنا بدا النقاش عن الشخصية ال 3الفنية الىت قد حتدث

                                                        
 2019 ،دار هومة اجلزائر،العقود املربمة بواسطة العمالء االلكرتونني االذكياء  ،التجارة االلكرتونية يف عصر الذكاء االصطناعي ،نرميان مسعودة بورغدة  -  1
  .239ص ،

جامعة غرداية ،اطروحة دوكتوراه الطور الثالث ختصص قانون اعمال ،ضمانات التوازن العقدي يف املعامالت التجارية االلكرتونية،،قرية سعاد  -  2
  . 27ص،  2020،2021،

جملة االجتهاد للدراسات القانونية ،لبشر حنو تنظيم قانون للذكاء االصطناعي يف حياتنا اشكالية العالقة بني االلة وا،عماد عبد الرحيم الدحيات  -  3
  .24ص ، 35-14ص 2019 ، 05عدد  08م ،واالقتصادية 
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حول امكانية ادراج الوكيل الذكي ضمن االشخاص القانونية  بدا البحث مبكرا ،وحتمل االلتزمات  الكتساب احلقوق
فقد تعددت احملاوالت الفقهية القانونية على البحث عن اساس قانوين هلذه املعامالت  1الىت ينظمها القانون

ية ابرام الوسيط الذكي الشخصية القانونية اي يكون له اهل مبنح ينادي ولاأل يأالر وكان راء أسمت اىل ثالث وانق
ان هذه الشخصية ليست حكرا من االنسان فقط فهناك كيانات اخرى هلا هذه الشخصية  العقود وادلتهم يف ذلك 

ن الربنامج اىل الربنامج نفسه وليس ملن قام كما ان الفرد ينسب اي تصرف صادر ع،كالشركات واجلمعيات والدولة 
ي شخصية قانونية جيب ان متتلك ذمة مالية وهذا معدوم يف الوسائط أ نأبقد اعرتض على هذه االدلة و  ،جمتهبرب 

ان الربنامج هو نائب عن مالكه ومن  ي الثاين فاعتربأاما الر  ،الذكية فهي ال تتمتع حبقوق وال تتحمل التزامات
ن أو الوكالة  لقبولهلية أه ينامج ليس لدرب ي ان الوكيل او النائب جيب ان يقبل الوكالة والأعلى هذا الر االعرتاضات 

النائب اذا جتاوز السلطة احملددة له يف ابرام العقد فانه يتم الرجوع عليه وهذا ماالميكن تصوره يف الربنامج يف حالة 
ن الربنامج هو اداة او أ فاعترب ثي الثالأاما الر  ،ملرسومة لهحدوث خلل فين يف الربنامج يؤدي اىل جتاوز احلدود ا

ما الربنامج فهو وسيلة من أصيل رادته وبالتايل فان مالك املوقع هو املتعاقد األإعن  للتعبرييستخدمها املالك وسيلة 
لقانونية ،وتساير ن هاته النقاشات الفقهية ان تعطي نظرة بعدية لتطبيق احلداثة اأن من شإ،  2ئل احلديثة الوسا

ال التكنولوجي مع ذلك فان احللول هلاته املسا ، والبحث يف طبيعة الشخصية تبقى قليلة ئلالتطورات احلاصلة يف ا
  .القانونية للوكيل الذكي مازال مستمرا

  :   مسؤولية الوكيل الذكيلتحديد  التحليالت القانونية الجديدة:  الثاني الفرع  

حتليل مت طرحه فأول  ،التقين اعد الىت تنظم مسؤولية الوكيل الذكي معقدة للغاية وهذا لطابعهوالقوا اإلجراءات نإ
الرقمية  مث ظهور فكرة اضفاء له الشخصية مضمون الذمة املالية لةأمس هو ومناقشته لتحديد مسؤولية الوكيل الذكي

   . ذلك تباعا بشرحنقوم الذكي س الوكيلفكرة املسؤولية الناجتة عن اعمال  وتعددت التحليالت وصوال اىل

  نظرية التخصص الحديثة   : مضمون الذمة المالية -اوال 

نصار هذه النظرية ال أ دفالذمة املالية عن ،تقوم هذه النظرية على الفصل التام بني الذمة املالية والشخصية القانونية
ة يف وجود الذمة املالية ليس بوجود ساس الشخصية القانونية بل على التخصص لغرض معني فالعرب أتقوم على 

                                                        
ا االلكرتونية   ،امحد كمال عبيد  -  1 جملد  ،جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،االهلية القانونية للوكيل الذكي ودورها يف حتديد املسؤولية الناجتة عن معامال

  .  362ص ، 388-358ص 2019 ديسمرب، 02العد،16
  .  37مرجع سابق ،ص ،عيسى بن مصطفى -  2
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ثالث عناصر هامة ميكن فظهرت  ،وامنا بوجود جمموعة من االموال خمصصة لتحقيق غرض ما  ،شخص تستند اليه
عن طريق  الذكي ذمة مالية مستقلة للوكيلول هو استخدام العنصر األ ،من خالهلا وضع تنظيم قانوين للوكيل الذكي

لة صحة العقود أعرتاف بالوكيل الذكي كشخص رقمي قادر على التعاقد يف مسلال، توفري له حساب خاص به
الذي يتفاعل مع  املتعاقدالذين يتعاملون معه وكل ذلك دون امهال محاية  اجتاه مستخدميه واحملتملة  تهوحتديد مسؤولي

لقانونية بالنظر اىل الذمة املالية والعنصر الثاين يتمثل يف خلق املستوى االول من احلماية ا ،هذه االجهزة االلكرتونية
 وخلقمني من املسؤولية أالت العنصر الثالث يتمثل يف امأ ،الوكيل الذكي للمتعاقد من اخطاءثل ضمانا متاملستقلة الىت 

   1التقاضي نظامذلك يبقى حتديد اجراءات ادارة  بعدالوكيل الذكي  متعاقديضمانة اضافية لصاحل 

  :رقمي ظهور فكرة الشخص ال-ثانيا

و شخص معنوي اي أما شخص طبيعي إ هالشخص القانوين يف صور  أن مانعلمه من خالل الدراسات القانونية هو
صبحت هلا وجود يف الواقع وذلك من خالل أد عن التقنيات التكنولوجية الرقمية من كائنات لكن ماتولّ  ،اعتباري

تمع والذي جددته  ديد فاصبح من الضروري حت ،ظيف قدراته الفكرية الذكيةنامل املخرتع بتو أالتطور الذي عرفه ا
،لذا بدا نسانية مجعاءمتس االشخاص واإل حلدوث اضرارصبحت مصدرا أذا ماإخاصة ها ،نظامها واالثار املرتتبة عن

ف واحد يتفاعل به مع كل من انه كل من حيتفظ مبعرّ  على تعريفه ومت الرقميالشخص  مصطلحالتفكري مبكرا يف 
بط ضنه االهتمام على الشبكة او يقدمون له خدمات او يستفدون من تفاعله معهم باي صورة قابلة لليشاركو 

لتحديد التفاعل الشخصي مع اجلماعات او االفراد او انه عبارة عن هوية خترق حدود اهلوية الطبيعية مع االحتفاظ 
فهو  الرقمية ته التقنيةكن ان نراه من زاويمي الرقمي خباصية التفاعل معها للحصول على املنفعة الطبيعية فالشخص

شكل  اىل املمارسات العملية تظهر يفعبارة عن جمموعة معلومات رقمية املتداولة يف الشبكة والىت يتحول مبقتضاها 
للشخص الرقمي بدأت معه فكرة اضفاء له الشخصية القانونية والىت تعددت ،ومع ظهور هاته التعريفات  2غري مادي

حليالت القانونية املختلفة منها من يعارض الفكرة ومنها من يؤيد هذه التحليالت والنقاش مزال مسمرا يف معها الت
  .هذا اجلانب ولقد مت التطرق هلذه االفكار ومناقشتها  سابقا يف الفصل االول من الباب االول 

  

                                                        
  . 286ص مرجع سابق امحد كمال عبيد  -  1
لد،جملة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  ،الشخص االفرتاضي والروبوت،الشخصية القانونية للكائن اجلديد،نساخ فطيمة  -  2  05ا
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  الوكيل الذكي لتحديد المسؤولية القانونية ظهور فكرة استقاللية   -ثالثا

ا الوكيل الذكي من مجع املعلومات وقدرته على اختاذ القرارت نيابة عن مستخدمها نتج  ،ن تعدد املهام الىت يقوم 
  .اىل احداث بعض االضرار فالتساؤل هنا هو كيف يتم حتديد املئؤولية اجتاهه  عنها عدة تصرفات قد تؤدي

  : وكيل ذكي دون تصرف قانوني-1

ف اليه مهمة البحث عنها ع املعلومات واملعطيات املتعلقة مثال بسلعة معينة او كلّ يقتصر دوره فقط على مجهنا  و
ا ولكن دون القيام باي تصرف قانوين له تاثري على حقوق والتزامات املستخدم حيث جيمع  ،ومعرفة سعرها ومواصفا

ائه عند  امتام الذي له حرية االختيار يفهذه املعلومات بشكل منظم و وتعرض بعد ذلك على املستخدم  االمر او ا
اجتاه حتديد املسؤولية فهنا تقع على عاتق املستخدم يف مشاكل من الناحية القانونية  يثريهذا احلد ومثل هذا النوع ال

  حالة وقوع اي ضرر من الوكيل الذكي

   :كيل ذكي مع اتخاذ القرار المقيد و- 2 

قرار دون الرجوع اىل مستخدمه اذا توافرت له الظروف املناسبة يف قدرة على اختاذ الالوهنا نرى ان الوكيل الذكي له 
دية عمله وحتقيق هدفه ولكن ذلك اليكون بشكل مطلق وامنا ضمن قيود يرمسها له املستخدم والجيوز له أبيئته لت

مستخدمه وهنا كذلك ال تثور مشكلة حتديد املسؤولية نفهي تقع على عاتق اخلروج عنها اذا له استقاللية حمدودة 
    .نتيجة ان يبقى القرار النهائي للتنفيذ بيد املستخدم

  :الوكيل الذكي مع قرار صريح ايجابي تام -3

دون اي  بتحقيق اهدافه حيث يقوم ،قيد مي أوهنا الوكيل الذكي يتخذ القرار دون الرجوع اىل املستخدم ودون ر 
وله احلرية التامة يف التصرف صمن الظروف لتنفيذ حتفظ ودون الرجوع اىل مستخدمه يصبح يف هذه احلالة ذايت ا

، وهنا يثور اخلالف يف حتديد املسؤولية عن وقوع الصرر ،فاملستخدم يتهرب حبجة عدم العلم بالتقنية ،والوكيل املتوافرة
   1.الذكي مل يتم الفصل يف طبيعته القانونية والنقاش مستمر يف هذا اجلانب 

 

                                                        
جملة الشريعة والقانون جامعة االماراة العريب ،تطور حمظ ام انقالب على القواعد ،الوكيل الذكي من منظور قانوين  ،فراس الكساسة نبيلة كردي  -  1

   140ص ،  193-127ص 2013جويلة ، 55العدد ،املتحدة



  ود اإلداریة  قالفصل الثاني                                                تطبیقات الذكاء اإلصطناعي في الع

-239 - 
 

  :الوكيل الذكي في ابرام العقود اإلداريةمشروعية ودور : الفرع الثالث

ستتناول الدراسة يف هذا الفرع مدى  امكانية ابرام العقود االلكرتونية طبقا للقواعد القانونية واستظهار دور الوكيل  
   لذكي يف ابرام العقود االدارية ا

  :مشروعية وعدم مشروعية التعاقد بالوسيط االلكتروني - اوال

نصوص قانونية صرحية تنص انه توجد القانونية يف هذا اجلانب وعلى حد علم الدراسة احلالية  عند تفقد الدراسات
ويرى جانب من الفقه رايه بان استخدام وسائل االتصال احلديثة  ،صراحة على استعمال التعاقد بالوسائل االكرتونية

ي نتائجها فهي التسمح الطراف العالقة العقدية واملتطورة يوما بعد يوم يف ابرام العقود يؤدي اىل خماطر ال ميكن تالق
بالتاكد من هوية املتعاقد االخر او صفاته او جديته يف التعاقد ووفقا هلذا الراي فان املشرع اجلزائري عندما عدل 

واضاف النصوص املتعلقة باالثبات بالطرق االلكرتونية وبالضبط املادتني  05/10التقنني املدين مبوجب القانون 
فان ذلك ال يعين انه يقر استخدام الوسائل االكرتونية للتعبري عن االرادة اذ جيوز اثبات  324و 01مكرر  323

وسيلة لنقل ارادة املتعاقد اىل متعاقد  وباعتبار ان الوسيط االكرتوين جمرد ، 1وحفظه بالطرق االلكرتونيةعقد عادي 
ذا املعىن عن القاعدة العامة الىت ال تشرتط وال تفرض وسيلة معينة للتعبري عن االرادة بل جتيز التعبري  اخر فانه الخيرج 

عنها باية وسيلة ال تدع ظروف احلال شكا يف داللتها على الرغبة يف الدخول يف رابطة عقدية ، واذا كان الوكيل 
ذا املعىن اليكون غريبا عن الوسط الق انوين وذلك ان التطور االلكرتوين جمرد الة يتم برجمتها لنقل االرادة فانه 

ولقد اقرت بعض التشريعات املنظمة للمعامالت االلكرتونية  ،البرام العقود االالتنولوجي اتاح استخدام بعض كالت
اذا احلديث عن مشروعية وعدم مشروعية التعاقد  2صراحة استخدام الوسيط االلكرتوين يف نقل االرادة وانشاء العقد

 مبحل العقد مبدىى املخاطر الىت تنتج عنه وال بتوفر االرادة والنية للتعاقد وامنا تتحدد  ددبالوسيط االلكرتوين ، ال تتح
فاذا كان حمل العقد مشروع فان هاته الوسيلة تكون ممكنة للتعاقد بواسطتها وان كان حمل العقد غري مشروع فان ذلك 

التعامل وابرام العقود عن طريق تقصي  يف ة التصرفوان الوكيل الذكي مادام له حري يثورالجيوز قانونا ، ولكن املشكل 
العقد يكون قد مت ابرامه ، ومن مث يصعب تفسري فهنا ،مشروع  غري لعقد يكونلخيتار حمل  انميكن له  البيانات،

ا هذا الوكيل اذا مت التصرف بطريقة الية ذاتية لتحديد حمل العقد    .االعمال الىت يقوم 

                                                        
ص ، 2014 جامعة تيزي وزو قانون، ختصص اطروحة دوكتوراه علوم  ،راسة مقارنةد،النظام القانوين للعقد االكرتوين يف التشريع اجلزائري ،عجايل خالد -  1
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  .ي في ابرام العقود االدارية دور الوكيل الذك:  ثانيا

يتدخل الوكيل الذكي يف عملية ابرام العقود االدارية الذكية يف مرحلتني االوىل مرحلة ماقبل التعاقد وهي الىت يعمل 
فيها الوكيل الذكي  على مساعدة االدارة بالتحضري الجراءات العقود االدارية والثانية هي مرحلة ابرام الصفقات 

الذكي كنائب عن االدارة  للوكيلبالنسبة  ،خيتلف دوره ايضا يف حالة ما اذا كان ميثل االدارة او املتعاقدوالوكيل الذكي 
االدارة القيام من مبساعدة االدارة يف العديد من االجراءات القبلية للعقد تتمثل يف حتديد النقائص املراد فانه يقوم  1

ا من قبل االدارة ومن مث ميكن له اجل ابرام الصفقات العمومية ويستعمل يف ذلك ال بيانات الربجمية الىت مت تزويده 
ذه الصفة ساعد االدار  حديد العطاءات ة بكثري على ربح الوقت والقيام بتحتديد هاته النقائص وبدقة عالية وهو 

من االعالن عن  بسرعة ،اما فيما خيص مرحلة ابرام الصفقات فيقوم الوكيل الذكي جبميع االجراءات املتبعة بداية
باالستعانة بالبيانات الىت ميكن له الوصول اليها بطريقة ذكية تساعد االدارة الصفقة اىل توقيعها نيابة عن االدارة ،

بالنسبة لدوره من جهة املتعاقد فان العديد من الشركات تستعمل هاته االنظمة يف  اما باحلصول على اقل العروض ،
ى احلصول على الصفقات عن طريق حتديد املناقصات او الصفقات او املزايدات التسسري وهو بذلك يساعدها عل

كما يلعب دورا كبري باحلصول على اكرب عدد من الصفقات لتطوير الشركة يف   ،الىت ميكن هلاته الشركات املشاركة فيها
لعامل وهو يستعمل بكثرة يف يتم حاليا استعمال نظم الوكيل الذكي يف العديد من منصات ا. ذمتها املالية واملادية 

البلوك تشني ، رغم قلة البحوث وحىت التطبيقات يف جمال العقود االدارية للوكيل الذكي اىل ان هناك بعض الدول الىت 
طبقت نظام الوكيل الذكي البرام الصفقات العمومية ، املشكل والتخوف من هذه التطبيقات هو عدم الثقة يف هاته 

املشاكل القانونية يف جمال العقود االدارية  التقليدية يف بعض الدول الزالت فال حيميها القانون ، االنظمة اجلديدة الىت
الذكي مل فكيف ميكن هلا تطبيق نظام العقود االدارية االكرتونية ، باالضافة وان النظام القانوين للوكيل  ،غري مقننة

   .تتضح فيه الرؤية بعد وهو يف حبث مستمر

  

  

  

                                                        
د امحد مصطفى الديوسي ،االشكاالت القانونية البرام الوكيل الذكي للعقود االدارية الذكية ،جملة كلية القانون الكويتية العاملية ،العد -  1
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  صل خاتمة الف

فقط اطارا فلسفيا او نظريا بل اخذت تعتمد املنهج التطبيقي ودراسة الواقع والوصول  القانونية واالداريةمل تعد العلوم 
اىل تشخيص املشكالت واجياد احللول واملقرتحات العلمية بل ان اجلانب العملي اصبح دائما لتطوير الفكر واجياد 

االت ما دائرة املعارف يف كل جمالوسيع االجتاهات احلديثة واالبتكار يف ت الذكاء االصطناعي  هيقدمومن بني هاته ا
اطراف محاية البيانات ومحاية من جانب  بالعقود االداريةجمموعة من القضايا القانونية املتعلقة من  والتعلم االيل 

البيانات الىت مت اىل لى الوصول القدرة عب االجراءات املتعلقة مشكلةو وقضايا مكافحة التمييز واملسؤولية  التعاقد
املنصات  استخدام ،  ومن بني اهم القضايا القانونية هو معاجلتها بواسطة الذكاء االصطناعي وادوات التعلم االيل

قابلية تطبيق القوانني  مشكلوظهر معه  كمنصة البلوكتشني االرباح   توليدلابرام الصفقات  العاملية بشكل واسع يف
فاجتاه االدارة العامة هلذه االنظمة هو خمتلف  ،للقواعد القانون االداري العادية  القضائي االختصاص وحتديدواللوائح 

متاما عن اجراءات العقود االدارية التقليدية فهاته املنصات واالنضمة اجلديدة ليست هلا حدود واضحة من الناحية 
فمسالة ابرام العقود االدارية بواسطة  ،كب هذا التطورا يو اجلزم بان القانون االداري ميكن ان ان مت القانونية حىت و 

القدرة  مالرضا بني الطرفني وذلك لعد يف خاصة يف اهم االركان املتمثل ،غاية يف التعقيد انظمة الذكاء االصطناعي
طريقة على اثبات مسالة االجياب والقبول رغم بعض احملاوالت الفقهية يف هذا اجلانب الىت حتاول تربير وصياغة 

سواء الىت تتم يف اطار التشريعات  االدارية لذا فان مسالة العقود االلكرتونية ،الرساء قواعد قانونية غري صحيحة
فاالمر ال يتعدى وجود ضمان اخالقي تعاقدي يتقيد به االطراف  ،الداخلية او الدولية ليس هلا ضابط قانوين حمدد

مزادا االمر تعقيدا ظهور القضايا القانونية املتعلقة بالوكيل الذكي يف ابرام و  ،وهذا غري كايف بالنسبة للقانون االداري 
ال اال ان مشكل  العقود االلكرتونية الذكية بصعوبة حتديد طبيعته القانونية رغم املزايا العديدة الىت يوفرها يف هذا ا

  .قواعد القانون االداري التقليديحتديد املسؤولية الناجتة عن اضرار الوكيل الذكي مل يوجد هلا تفسري  يف 
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  :خاتمة الباب 

سيس وتربير نظريات أدت ولعبت ومازالت تلعب الدور الكبري يف تأاملبادئ االساسية القانونية للمرفق العام قد ان 
ؤال الس،سست وبنيت على اساس املبادئ القانونية للمرافق العامة أفهذه النظريات قد  ،ئه القانون االداري ومباد

هل مازالت هذه املبادئ تساهم مع ،املطروح مع ظهور القرار االداري اخلوارزمي والوكيل الذكي يف ابرام العقود الذكية 
سلطات وامتيازات االدارة العامة ف ،سيس هذه النظريات ام ان االمر تعدى ذلكأفكرة السلطة العامة يف تاصيل وت

هذه السلطات واالمتيازات الىت تعرف اصطالحا بالشروط االستثنائية وغري  ،املتعاقدة يف مواجهة الطرف املتعاقد معها
مل جتد هلا صدى يف العقود االدارية االلكرتونية املالوفة يف جمال عقود القانون اخلاص واملقرتنة بالعقود االدارية بطبيعتها 

ف خمتلفة لكن اجلانب كن اضفاء هلا تعاريات االدارية اخلوارزمية فمن ناحية اجلانب املفاهيمى مير بالنسبة للقرااما 
لكن االمر ،رغم ان القانون االداري ميكن ان يعاجل ذلك ،بشدة لتحديد املسؤولية يف هاته القرارات االلية  التقين معقد

بالرتكيز الذكاء االصطناعي حمل اهتمام صانعي السياسات وخاصة االدارة العامة فاق كل التصورات بعد ان اصبح 
االت واسعة يسعى فيها صانعو السياسات اىل ضمان ان حتقق االدارة توازنا مناسبا بني مصاحلها ومصاحل جم على

الشعب تتمثل يف خصوصية البيانات والتحيز واالخالق تتوافق هذه املناطق الثالث بشكل عام مع مجيع املتطلبات 
فاملشكل تقين خوارزمي يعتمد على البيانات اذا مت سواء يف مسالة العقود االدارية او القرارات االدارية القانونية 

اما ان تبقى عبارة عن صندوق اسود ال ميكن تفسري  ،ضبطها تكون االمور املتعلقة باالجراءات املتبعة واضحة املعامل
اذا  ،خمرجاته وتطبيقاته فهذا امر الميكن على االطالق بل مستحيل على رجال القانون تفسريه واجياد صيغة قانونية له

ا جمرد تطبيقات تقنية مل اعي من ناحية الوسائل القانونية املتتبع لتطبيقات الذكاء االصطن االت االدارة العامة جيد ا
لتان تستحقان االهتمام والبحث أومن مث هناك مس،صل بعد لدرجة النضج القانوين نظر لتسارع تطورها وتطبيقها ت

تمع من هاته التطبيقاتاوال  يعطي اثانيا مسالة التحيز يف اخلوارزمية الىت توجه املخرجات كيف ماتشاء وهذا م قلق ا
  :رت االدارية او العقود االدارية لذا جيب على االدارة العامة ان  القراغري متوقعة سواء يف نتائج

  . تختار نشر الذكاء االصطناعي من خالل تحديد المشكالت التى سيعالجها الذكاء االصطناعي-
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ومت هذا األسلوب يف  ،بادرت دول العامل إىل تبين وحتديث نشاط اإلدارة العامة من خالل تبين نظام اإلدارة الذكية
التسيري باالعتماد على تطبيقات الذكاء االصطناعي وهذه األخرية هلا عدة أنظمة يتم اعتمادها على حسب جمال 

فنمط تطبيق أنظمة الذكاء االصطناعي على املرفق العام وحتديث وجتديد  ،سائل نشاطهانشاط اإلدارة العامة أو و 
ة واملفتوحة وهو خيتلف اخلدمة العامة هلا نظام معني يعتمد على السرعة يف التنفيذ املتمثل يف نظام كتل البيانات الكبري 

تنبؤية واليت تركز على جمال االستشعار مسالة الضبط اإلداري اليت تعتمد على منط األنظمة الذكية ال متاما عن
فالقرار اإلداري اخلوارزمي يعتمد على نظام ،هذه التطبيقات كان هلا األثر املباشر على التصرفات القانونية  ،واإلشراف

ا للذكاء االصطناعي على نظ ،اخلوارزميات اآللية املؤمتتة والذاتية اآللية ام أما العقود اإلدارية فتعتمد يف تطبيقا
وينبىن تطبيق الذكاء االصطناعي ،الوسائط الذكية أو مايصطلح عليه العقود الذكية املؤمتتة عن طريق الوكيل الذكي 

مسالة اخلوارزميات وكتلة البيانات الىت تعترب وقود هلا أو مايصطلح عليه دستور الذكاء  ،على مسالتني هامتني للغاية
ليات بناء وحتول األنظمة يتم يف إطار حتديد النظام القانوين الضابط واالعتماد يف عم ،االصطناعي عند التطبيق

لنلجأ بعد  ،للمسالة ويكون ذلك بدراسة املبادئ العامة اليت حتكم التطبيق أي ماينادى به النظام القانوين القبلي
صطناعي يف اإلدارة العامة مت الرتكيز يف بعض تطبيقات الذكاء اال ،التطبيق مباشرة إىل حتديد النظام القانوين الالحق

على مسالة األمن السيبرياين واخلصوصية واإلشراف وما يصطلح عليه بالثقة الرقمية لكسب ثقة املواطنني واحلفاظ 
غطاء حاجيات املواطنني او تسيري أمورهم وإجياد حل  يتمفوجدت الدراسة احلالية انه ال  ،على الدميقراطية يف التعامل

إال بالتعمق يف دراسة نظام التطبيق املعني وحتديد املفاهيم  ،ملعقدة واملتشعبة لنشاط االدارة العامةللمسائل القانونية ا
فنجد ان الدول الىت استعملت أسلوب جتديد املرافق العامة من اجل حتقيق وإنشاء جودة يف  ،الدقيقة هلذا النظام 

لت من بني أهدافها مسالة إسقاط املبادئ العامة وجدت صعوبة يف إجياد اطر قانونية واضحة فجع ،اخلدمة العامة
لكن يف حقيقة األمر وجدت الدراسة ان مسالة اإلسقاط ال أساس هلا  ،العامة على أسلوب التجديد الذكي فقللمرا

الن نظام تطبيق الذكاء االصطناعي مسالة غاية يف األمهية كون النظام مغاير متاما ألسلوب تسيري املرفق  ،من الصحة
ال الضبط اإلداري الذكي فاألمور القانونية املتبعة هي عبارة عن سن بعض   ،ام التقليديالع كذلك األمر بالنسبة 

أما مسالة القرار اإلداري اخلوارزمي فصعوبة حتديد  ،مبادئ أخالقيات الذكاء االصطناعي يف التطبيق وهذا غري كايف
ائي يف هذا اجلانب الناتج عن املسؤولية اإلدارية أخذت احليز الكبري من النقاش  الفقهي دون التوصل إىل حل 

تشعب فقات العمومية فمسالة العقد اإلداري وباخلصوص جمال الص ،والقرارات اإلدارية اخلوارزمية الغري صائبة 
، فظهور نظام البلوكتشني وتطبيقاته املتنوعة ادى اىل حدوث مشاكل قانونية نظرا التطبيقات اغرب من اخليال 

اية الدراسة اتضح لنا أن معظم الدول إن مل نقل كلها ، وال الزمانلتعقيداته ال من حيث املكان اعتمادها على  نأ يف 
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هذا النمط من التسيري ماهو إال إعادة بناء تسيري اإلدارة التقليدية إىل إدارة الكرتونية ذكية دون وجود ضابط تشريعي 
 : والتوصيات املتحصل عليها يف هذا اجلانب من خالل الدراسة كمايلي حمدد للمسالة  لذا ميكن ذكر النتائج 

  :النتائج -1

جمال معني ال  وظفته يفالذكاء االصطناعي يف نشاط اإلدارة العامة تكنولوجيا  طبقت الىت جتد الدراسة ان الدول-
ال متكامل ة التحول من اإلدارة االلكرتونية وهي عملي ،أو ما يصطلح عليه اإلدارة الذكية املتكاملة ،يكاد يكون ا

ا عجزت يف الوصول اىل هذا املصطلح،إىل اإلدارة الذكية  اإوأثبتت الدراسة احلالية وان كل الدول  ،لذا جند أ  شار
ن كل االسرتاتيجيات الىت متت دراستها أال جند هلا صدى يف الواقع و  ةاسرتاتيجي دراسات جمردهو إىل هذه التطبيقات 

   .منها اال جزء بسيطمل يطبق 

فتم االعتماد على  ،موضوع تطبيقات الذكاء االصطناعي مت دراسته إعالميا أكثر منه تطبيقيا على ارض الواقع-
فجل املقاالت أو الكتابات تعتمد على األسلوب اإلعالمي ال ،اجلانب اإلعالمي يف النشر أكثر من التطبيقات 

ال لذا جند أن  ،اجلانب امليداين يف البحث جمرد حماوالت يف بعض التطبيقات من  هيالدراسات القانونية يف هذا ا
تكاد منعدمة يف اجلانب القضائي واألصح هو عدم وجود تشريع داخلي او دويل ضابط لعملية و  ،اجلانب الفقهي

ضبط القانوين يف فهي عبارة عن تقارير ولقاءات ومجعيات حتدد لنا جمرد مفاهيم عامة لل ،تطبيقات الذكاء االصطناعي
   .لةأاملس

وجود فجوة كبرية بني التشريع وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي عند التطبيق فكل تطبيقات الذكاء االصطناعي مل -
لذا وجدت الدراسة وانه يف هذا الزمان وان تطبيقات الذكاء االصطناعي ضاغطة  ،تعتمد على قوانني ضابطة وحمددة 

ناهيك عن  ،تسيري للقانون من جهة أخرىالتحليل و يف الانتاج للتقنية من جهة وبطئ فتسارع وتطور و ،على املشرع 
فان مسالة  ،مسالة ضبط امن املعلومات والثقة الرقمية واالخرتاقات الىت هلا بعد سياسي وامين بامتياز لدى الشركات

املواطنني وحتسني أسلوب تطبيق الذكاء االصطناعي هي ليست مسالة تباهي إعالمي بقدر ماهي ضمان حلاجيات 
  احلياة وحتقيق الدميقراطية مبعناها الواسع 

ال  تعطيرغم أن القانون اإلداري هو قانون قابل للتطور مل - يف التطبيقات التكنولوجية فرصة للباحثني يف هذا ا
  .تطوير النظريات القانونية نظرا لسرعة التطور 
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لالرتقاء باألداء والسرعة والدقة يف التعامل واستمرارية العمل بشكل  تطبيق الذكاء االصطناعي يعد فرصة متميزة-
  يف جمال املرفق العمومي واخلدمة العموميةمنتظم يف جوانب املساواة بني املواطنني 

اإلطار القانوين يف الضبط اإلداري الذكي شهد فراغا كبري ولكن ميكن االستفادة من مبادئ األخالقيات عند  -
  .حلفاظ على النظام العام كمبدأ أوىل وليس مسالة قياس قانوين حبتالتشغيل يف ا

ختطي التشريع فكرة النظام العام التقليدي وحتديد طبيعة النظام العام االلكرتوين جتديد واضح حملاولة فرض خمرجات -
ام وهذا يدل على أن الن الفكرة جتاوزت الربيد االلكرتوين كونه من النظام الع ،الضبط اإلداري االلكرتوين عمليا

  .الذكاء االصطناعي له مدلول عند التطبيق يف جمال الضبط اإلداري هو احملافظة على النظام العام االلكرتوين

  للنظام اخلوارزمياملسؤولية الناجتة عن القرار اإلداري اخلوارزمي وجدت الدراسة ان حتمل املسؤولية الميكن أن يوجه -
  :لسببني 

ا اإلنسان اقوم بنفسهت اخلوارزميةور على أن هو عدم كفاية تص*   .بتنفيذ اإلجراءات كالىت يقوم 

عترب مكمل لعمل اإلنسان يف أداء املهام املعقدة فهي أداة حتسني تتحمل الوقت والكلفة البشرية واملادية ت اا*
  .للتحليل من اجل اختاذ القرار املتسارع

للوكيل  عقود االدارية للمنصات العاملية ولة الألذكاء االصطناعي يف مسلة تفويض اإلدارة العامة لتطبيقات اأمس -
دد كيانات الدول ألة يف غاية اخلطورة كون املسأمسهي  وليس للتشريع الذكي والىت ختضع للنظام اخلاص   .لة 

  :توصيات ال-2

ويكون ذلك ببطئئ  ،هم للتطبيقلة تطبيق الذكاء االصطناعي يف جمال نشاط اإلدارة العامة حتتاج اىل اختيار مأمس-
وخمتصني يف هذا  يتم ذلك باالعتماد على الدراسات الداخلية ملهندسني،التطبيق واختيار منوذج معني كتجربة أولية 

ال مع ضبط التوسع يف ن فشلت وجب تصحيح املسار إو  ،لتعمم التجربة بعد النجاح على مجيع القطاعات ،ا
اعي وجعلها ممركزة يف الواليات أوال خاصة يف جمال اخلدمات مث توسعة التطبيق على استعمال ممكنات الذكاء االصطن

  .البدء يف اجلامعة التعليم أوال الصحة ثانيا العدالة ثالثا
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وحسن ،للحد من فجوة التشريع مع التكنولوجيا للتطبيق ،لة ضبط التشريع السابق والالحق أضرورة قصوى مس-
ولكن هذا غري كايف فالبد من إشراك رجال القانون  ،بإنشاء مدرسة الذكاء االصطناعيمافعلت االدراة اجلزائرية 

تم باجلانب  ،وخمتصني وان كان انشاء فرع يف هذه املدرسة يدرس اجلانب القانوين ومن مث تكون مدرسة موازية هلا 
  .تطور المع إنشاء خمتربات تشريعية تواكب هذا  ،القانوين للتطبيق مع اجلانب التقين هلا

لة التعميم الرقمي أي إيصال شبكة االنرتنات لكل أتكثيف الدراسات يف جانب األمن القانوين للمواطن ومس-
من املعلومات وتغيري منط التشريع من أباإلضافة اىل تكثيف الدراسات يف جانب  ،البيوت للقضاء على الفجوة الرقمية
  . ياجلانب التقليدي اىل اجلانب الرقمي

وال يتم ذلك إال بإنشاء نصوص قانونية  يف جمال معاجلة البيانات، لة اخلصوصية والتفسري والشفافيةأضبط مس-
ال ميس حبقوق املواطنني مباشرة  ،صرحية فعملية دستور الذكاء ،تتم دائما مبوافقة املواطنني الن بالدرجة األوىل هذا ا

ا مس ،غايةاالصطناعي املتمثل يف البيانات هو عملية خطرية يف ال لة حساسة تقنيا أوجب ضبط البيانات املفتوحة ال
  .وقانونيا لتفادي كل املخاطر الناجتة عند التطبيق

   .يف امليزانية املالية خيصص هلا باب لالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي تقديرية وضع ميزانية - 

 واخلواصالشراكة بني احلكومة  عن طريق ملؤسسيالعمل على انتشار صفقة الذكاء االصطناعي بإضفاء الطابع ا-
ا  ،واألوساط األكادميية من خالل استهداف جذب املواهب احمللية والدولية يف جمال الذكاء االصطناعي واالحتفاظ 

 التنمية أتضاف اليها ضمان مناخ األعمال الذي يفضي ايل بد ،مع تقدمي كل الوسائل للبنية التحتية الرقمية والبيانات
  .يف أعمال الذكاء االصطناعي 

واستعمال األوراق االلكرتونية النقدية وبناء شبه حتسني هرمي غري  ،دخول عامل البلوكتشني وإعطاءه التشريع املمكن-
    .العقود االداريةممركز الستعماهلا خاصة يف جانب 

إرساء قواعد قانونية أهداف واسعة و  تفعيل دورا القضاء اإلداري واجتهاداته ملسايرة التطور التقين للحصول على-
  .جديدة 

التنسيق بني خمتلف املؤسسات أو القطاعات لطرح فكرة التعامل بالكورود البنكية الذكية واستعمال وضع بطاقة -
ا كل املعلومات وهلا رقم تسلسلي خيدم كل املصاحل من بطاقة تعريف أو رخصة سياقه  واحدة فقط لكل جزائري 

  .كثر من بطاقة بدال من وجود أ
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وجب على املشرع أن يضغط على ،زمن التكنولوجيا يضغط على املشرع  نأب، ويف األخري هدفت الدراسة إىل الوصول
ومنه توفري التقنية الزائدة و املخرجات القانونية  ،ن القانون اإلداري ال يرفض ذلكأو خاصة ،التكنولوجيا عند التطبيق 

  .للتطبيق مع حتديد املسؤوليات
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 قائمة المصادر–اوال 

  القران الكريم 

  .السنة النبوية 

املوافق ل  1442مجادى االول عام  15مؤرخ يف  242-20تمم مبوجب مرسوم رئاسي املو  املعدل دستور اجلمهورية اجلزائرية-
  . 28ج ر عدد  2020ديسمرب سنة 30

    التنظيمية الجزائريةالقوانين والمراسيم  

ج  05/08/2000املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية مؤرخ يف  2000-03قانونال- 
  06/08/2000مؤرخة يف  48ر عدد 

واملعدل  2003اوت /27الصادرة يتاريخ  52املتعلق بالنقد والقرض  جر عدد   2003اوت /22مؤرخ يف  11-03االمر رقم  -
  واملتمم 

يعدل ويتمم قانون العقوبات  10/11/2004الصادرة بتاريخ  71جر العدد  2004نوفمرب  10مؤرخ يف  15-04القانون -
  اجلزائري املعدل واملتمم   

واملتعلق بالقانون التجاري  1975سبتمرب26يف 59-75املعدل واملتمم لالمر  2005فيفري06املؤرخ يف  02-05القانون رقم -
  احلديثة  يف الباب الرابع وسائل الدفع

  2005.املتضمن تعديل القانون املدين اجلزائري   2005يونيو 20املؤرخ يف  05/10القانون رقم-

يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم  2009غشت سنة  05املوافق 1430شعبان عام  14مؤرخ يف  04-09القانون -
  2009.املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها 

 05-10املتضمن ق ا ج واملعدل واملتمم باالمر  155-66يعدل ويتمم االمر  20/12/2006مؤرخ يف  22-06انونقال-
    01/10/2010الصادرة بتاريخ  50ج ر رقم 26/08/2010املؤرخ يف 

  2013.بشان مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2013لسنة  03قانون رقم ال-

   2015فيفري  10صادرة يف  06يتعلق بعصرنة العدالة ج ر عدد  2015 فرباير 01مؤرخ يف  03-15قانون رقم ال-

حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  2015فيفري سنة  01املوافق ل 1436ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف  04-15القانون -
  2015.والتصديق االلكرتونيني 
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املتعلق بالتجارة االلكرتونية الدفع االلكرتوين    2018مايو سنة 10 املوافق 1439شعبان عام  24مؤرخ يف  05-18القانون رقم -
   16/05/2018الصادرة بتاريخ  28ج ر العدد

واملتعلق حبماية االشخاص الطبيعيني يف  2018يونيو سنة 10املوافق ل 1439رمضان عام 15املؤرخ يف  07-18قانون رقم ال-
  2018يونيو سنة  10صادرة يف  34دد جمال معاجة املعطيات ذات الطابع الشخصي ج ر ع

املعدل واملتمم  1997-03-06املؤرخ يف  10-97املعدل واملتمم مبقتضى االمر  1973-04-03املؤرخ يف  14-73االمر -
اورة  2003-07-19املؤرخ يف  05-03مبوجب االمر    2003.املتعلق حبق املؤلف واحلقوق ا

واملعدل  2003اوت /27الصادرة يتاريخ  52املتعلق بالنقد والقرض  جر عدد   2003اوت /22مؤرخ يف  11-03االمر رقم  -
  2003.واملتمم 

 20بتاريخ  50ج رعدد  2015سبتمرب سنة  16املوافق ل 1436ذي احلجة عام  2املؤرخ يف  247-15املرسوم الرئاسي رقم - 
  2015.القانون اجلديد للصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  2015سبتمرب 

حيدد تشكيلة وتنظيم  2015اكتوبر سنة  08املوافق ل 1436ذي احلجة سنة  24مؤرخ يف  261-15املرسوم الرئاسي رقم -
  2015.وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم والتصال ومكافحتها 

حيدد تشكيلة وتنظيم  2015اكتوبر سنة  08املوافق ل 1436ة ذي احلجة سن 24مؤرخ يف  261-15املرسوم الرئاسي رقم -
  2015.وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم والتصال ومكافحتها 

طنية واملتعلق بوضع منظومة و  2020‘جانفي ،20املوافق ل 1441مجادى االول عام  24املؤرخ يف  05-20رسوم رئاسي رقم امل-
  2020.المن االنظمة املعلوماتية 

يتضمن انشاء منظومة وطنية ملعاجة  2021سبتمرب سنة 13املوافق ل 1441صفرعام6مؤرخ  يف  351-21رسوم رئاسي رقم امل-
  2021 .معلومات الركاب وجيدد مهامها وتنظيمها وسريها

مؤرخة يف  63نرتنات واستغالله ج ر عدد املتعلق بظبط شروط وكيفيات اقامة خدمات اال 257-98رسوم تنفيذي امل-
املتعلق بتحديد شروط ومعايري تنظيم االنرتنات واالستفادة منها املؤرخ  307-2000معدل مبجب مرسوم تنفيذي  26/08/1998
  .15/10/2000مؤرخة يف  60ج ر  عدد  14/10/2000يف 

املؤرخ يف مجادى  257-98رسوم التنفيذي رقم يعدل امل 2000اكتوبر  14ممضي يف -307-2000املرسوم التنفيذي رقم -
  2000.الذي يظبط شروط وكيفيا اقامة خدمات االنرتنات واستغالهلا  1998غشت سنة  25املوافق  1419االول عام 
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يتعلق بنظام االستغالل املطبق على نوع من انواع الشبكات مبا فيها  2001مايو  09ممضي يف  123-01املرسوم التنفيذي رقم -
  2001.لسلكية الكهربائة وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية واللسلكيةال

  2015.يتعلق بالوقاية من تبييض االموال ومتويل االرهاب ومكافحتها 2015-12-15املؤرخ يف 05-05النظام رقم -

 29الوافق ل 1436عام ربيع االول 7يتمم القرار املؤرخ يف  2021سبتمرب سنة26املوافق ل 443صفر عام  19قرار مؤرخ يف -
  2021.الذي حيدد املواصفات التقنية لوثائق احلالة املدنية 2014ديسمرب سنة

  :القوانين الوطنية المقارنة  

   08/06/2000الصادر بتاريخ  31/2000التوجيه االوريب حول التجارة االلكرتونية رقم-

  2001الصادر يف 15-2001قانون الصفقات العمومية يف فرنسا رقم -

  الفرنسي املتعلق بإجراءات إبرام الصفقات العمومية بوسائط الكرتونية 2002افريل30املؤرخ يف 622-2002املرسوم -

  2004املتعلق بالتنسيق يف جمال االشغال واخلدمات والتوريد 18-2004التوجيه االوريب رقم -

   19/11/2009بتاريخ  25د 812االسرتشادي ملعامالت والتجارة االلكرتونية قرار رقم القانون العريب  -

االحتاد االوريب الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وبذلك يكون هو اول هيئة تتخذ  2020يف شهر ماي  مسودة نظام قانوين -
  2020خطوة جادة ومنطقية لتشريعات استخدام الذكاء االصطناعي ذكاء التشريعي

ان استخدام تقنية املعامالت الرقمية يف املعامالت واملساؤل املتعلقة حكومة ديب يش 2021لسنة 36قرار جملس الوزراء رقم -
  2021باالحوال الشخصية

حكومة ديب مبنح ترخيص مؤقت ملشروع استخدام تقنيات التعامالت الرقمية يف االعمال   2021لسنة 18قرار جملس الوزراء رقم -
  2021كاتب العدل 

  2021.ول قانون فيديرايل يف جماله أافاقه يف العامل ك مريكيةملتحدة االالواليات اقانون مستقبل الذكاء االصطناعي -

  -ueta –القانون االمريكي املوحد للمعامالت االلكرتونية -

  .قانون الصفقات العمومية التونسي -
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  الدولية  التقارير -  

بدء  2005ة االمم املتحدة للقانون التجاري نييورك جلن–االمم املتحدة بشان استخدام اخلطابات االكرتونية يف العقود الدولية  تقرير-
   2013النفاذ مارس 

لس االقتصادي واالجتماعي - تسخري التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلغراض التنمية االجتماعية -تقرير االمم املتحدة احملليني ا
  2014من جدول األعمال املؤقت مايو  -ب3 البند 16-2014-03رقم -الدورة السابعة عشر جنيف –واالقتصادية الشاملة 

  2015االمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات االلكرتونية يف العقود الدولية لعام تقرير -

تمع الذكي ا -تقرير قطاع تنمية االتصاالت جلنة الدراسة مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت - التنمية االجتماعية  –قامة ا
  2017- 2017-2014الل تطبيقات التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرتة الدراسة واالقتصادية من خ

الدورة احلادية واخلمسون نييورك اجلوانب القانونية  –جلنةاالمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  –تقرير االمم املتحدة اجلمعية العامة -
  2018يونيو  13 للعقود الذكية والذكاء االصطناعي ورقة مقدمة من تشيكا

لس اوروبا -جملس اوروبا - اضفاء الشفافية على الصفقات العمومية على الصعيدين  –كونغرس السلطات احمللية واالقليمية التابع 
  2018ديسمري   -وثيقة يف اطار الشراكة اجلوار –االقليمي واحمللي 

   2019 صدر التقرير يف  2015بشان قانون االدارة العامة اجلديد تقرير قدمته اللجنة القانونية لالدارة العامة النروجيية تقرير -

كيوتو اليابان   –تقرير االمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية خبصوص استعمال التكنولوجيا يف االرتكاب وملكافحة  - 
  2020جويلة -23ورقة عمل  2020افريل  –

تطورات الذكاء  -منظمة العامل االسالمي للعلوم الثقافية ايسكور- 2020لوم الثقافية ايسكور تقرير منظمة العامل االسالمي للع -
 .2020–االصطناعي ومقتضيات محاية احلقوق واحلريات االساسية 

        2021منظمة الصحة العاملية  2025-2020تقرير االسرتاتيجية العاملية بشان الصحة الرقمية -

ة الدول العرية بقبول اقرتاح اجلزائر بانشاء قانون العريب االسرتشادي للمعامالت والتجارة االلكرتونية القاهرة من جامع 20 ةقرار الدور -
21/11/2004  

     2021منظمة الصحة العاملية  2025-2020تقرير االسرتاتيجية العاملية بشان الصحة الرقمية - 

ييم تنمية االنرتنات عن منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة مكتب مؤشرات اليونيسكو لعاملية االنرتنات اطار عمل لتق  - 
  2021 –اليونيسكو االقليمي لعلوم يف الدول العربية 
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  :قائمة المراجع 

  :اوال الكتب 

  2009 ،مصر ،املنصورة  ،املكتبة العصرية  ،االدارة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق ،امحد حممد غنيم.  

 اجلزء ،1ط،بغداد  ،دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ،تطبيقات حديثة يف االدارة املتقدمة  ،مد فهمي سعيد الربزجنيامحد حم
  .2020،الثالث

  موعة العربية  ،تطبيقات الذكاء االصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم،امساء السيد حممد عبد الصمد كرمية حممود حممد امحد ا
   2020 1طالقاهرة مصر ،والنشر للتدريب 

 مصر ،املركز العريب للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة  ،املسؤولية التعاقدية لالدارة يف تنفيذ العقود االدارية  ،بشار رشيد حسني املزوري
  .1،2018ط

  1مصر ط –العريب للنشر والتوزيع  املركز ––ثامر عبد اجلبار عبد العباس السعيدي التنظيم القانوين للمزاد االلكرتوين دراسة مقارنة 
2018.  

  2018،موفم للنشر اجلزائر  ،24715التنظيم اجلديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  ،جليل مونية   

  12015ط ،املنصورة برج اية،دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،،احلماية اجلنائية لألمن االلكرتوين ،حازم حسن اجلميل  

 2014 1ط،عمان ،دار النشر وائل ،االدارة العامة االلكرتونية  ،دي سليمان القبيالتمح        

  12021بغداد العراق ط ،مكتب نور للطباعة والنشر ،علم النفس االلكرتوين،حيدر كرمي اجلزائري  

  اململكة العربية ،العبيكان للنشر ، 2030البلوك تشني سلسلة الثقة وفق رؤية اململكة العربية السعودية ،خالد بن يوسف بوعبيد
  1،2020ط ،السعودية

  2013 ،االردن ،اليازوري  ،امن املعلومات  ،محيد ناصر الفتال  ،دالل صادق  

 دار السياب مؤسسة ،منشورات سكوالر  ،دلني سر دار النوري مراد محيدا العبد اهللا جتارب اجلامعات العاملية مع التعليم االلكرتوين
  1،2020ط وثللدراسات والبح

 2016،ط االوىل  ،القاهرة،املركز القومي الصدارات القانونية ،صفة النهائية يف القررا االداري ،رشا عبد الرزاق حكيم السمري .  

  ، 2017رشيد خلويف ،قانون املسؤولية االدارية،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 
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  مركز االمارات ،رة االلكرتونية يف االقتصادات النامية اسلوب قائم على املارد انتشار التجا،زينب كركي شلهوب الشيخة لبىن بلقاسم
  . 2009ابو ظيب  طبعة اوىل ،للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

  القاهرة طبعة ،املركز العريب للنشر والتوزيع ،دور الضبط االداري البيئي يف محاية مجال املدن دراسة مقارنة ،سجي حممد عباس الفاضلي
1، 2017   

  2020 ،مصر طبعة االوىل ،املركز العريب للنشر ،اجلزاءات االدارية يف عقد التوريد ،سحر جبار يعقوب .   

  ا العربية , سعد غالب ياسني   . 2005 ،الرياض ،مركز البحوث للنشر والتوزيع،االدارة االلكرتونية وافاق تطبيقا

  موعة العربية للتدريب والنشر القاهرة ط،ة للمكتبات يف االلفية الثالثة املكتبات االلكرتونية رؤي،السعيد مربوك ابراهيم   22012ا

  املركز القومي لالصدارات القانونية –دراسة مقارنة ،القاضي االداري والتوازن املايل يف العقود االدارية ،السيد فتوح حممد هنداوي
  .1،2016ط ،القاهرة،

  دراسات حول الذكاء االصطناعي ،العرتاف بالشخصية القانونية ومدى حتمل املسؤولية املدنية الروبوتات الذكية بني ا،شارف بن حيىي
   2021السداسي الثاين ،كتاب مجاعي دار قاضي للنشر والرتمجة ورقلة،و االنسانيات الرقمية

  مصر،كز العريب للنشر والتوزيع املر ،شامري،مشروعية الظبط االداري اخلاص حلماية االمن العام دراسة مقارنة ،شامري حممود صربي، 
  1،2018ط

  2015،مصر  ،الوسيط االداري يف موسوعة املسؤولية االدارية ،شريف الطباخ   

  2014 1لبنان ط ،دار النهضة العربية  ،قطاعات رقمية قراءات يف املفاهيم واملقاربات والرهانات ،الصادق رابح  
 1،2014ط،املنصورة ،دار الفكر والقانون ، العقد االداري االلكرتوين ،صفاء مجعة فتوح مجعة.  

  2014، 1طبعة  ،مصر ،دار الفكر والقانون املنصورة ،العقد اإلداري االلكرتوين ،صفاء فتوح مجعة   

  السعودية دون سنة نشر ،احلهة السعودية للمربجمني ،احلكومة الذكية مرحلة مابعد احلكومة االلكرتونية ،ضيف اهللا العتيب السعودية.  

  2020،القاهرة ،املركز العرب لالحباث الفضاء االلكرتوين ،االقتصاد الرقمي حتديات اليادة السيربانية  ،عادل عبد الصادق  

  القاهرة  ،املركز العريب لالحباث الفضاء االلكرتوين،الرقمنة واملرونة السبريانية حالة املنطقة العربية مصر تونس واملغرب،عادل عبد الصادق
   1،2021ط ،مصر ،

 املركز العريب لالحباث الفضاء االلكرتوين قاهرة ،التحديات والفرص يف ضوء جائحة كورونا  ،الرقمنة واالوبئة ،عادل عبد الصادق
  2021 2مصر ط 
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 1،2012ط،القاهرة ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القرار االداري  ،عاطف عبد اهللا املكاوي.      

  دار الكتب ،موعة العربية  ،ادارة شؤون الفنية  ،ثورة يف تقنيات العصر  ،لذكاء االصطناعي ا،عبد اهللا موسى امحد حبيب بالل
  .ا بدون سنة نشر ،القاهرة  1املصرية ط

 4االلية والطريقة يف دعم التحول من املدن االقل امنا اىل الدول االكثر امنا كمعدل قياي اساسي ونسيب  ،لرؤوف امساعيلا عبد 
  دون سنة نشر  كتاب املدينة الذكية اسرتاتيجية دعم التحول الرقمي،جيا مستويات تكنولو 

  تطبيق على امارة  ،منظومة احلكومة الذكية للحد من االزدحام املروري  ،ادراة مركز البحوث الشرطة ،عبيد صاحل حسن املخنت
   2014ادراة مركز البحوث الشرطة االمارات العربية  ، الشارقة

 2011االردن  ،دار اليازوري للنشر ،دور نظم وتكنولوجا املعلومات يف اختاذ القرارات االدارية ،كة عدنان عواد الشواب .  

 12018ط ،مصر،املركز العريب للنشر والتوزيع ،احلماية الدستورية لفكرة النظام العام  ،ملني على الظاهري،على جميد العكيلي  

  1982،مصر  ،دارة العامة معهد اإل،مقدمة يف اإلدارة ،على حممد عبد الوهاب .  

  ط ،املركز العريب للنشر مصر ،لرقابة القضائية ،عليه نشار عبد القادر امحد اجلياري عيب عدم االختصاص اجلسيم يف القررار االداري
   2018االوىل 

  االردن عمان ،والتوزيع  دار اخلليج للنشر ،ياسر اخلزاعلة ادارة الشرطة احلديثة وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي،عماد احلسبان
  1،2022ط

 ديوان املطبوعات ،القضاء االداري  ،اجلزء االول ،النظرية العامة للمنازعات االدارية يف النظام القضائي اجلزائري ،عوابدي عمار
  1995اجلزائر،اجلامعية

  التحوالت اجلديدة الدارة املرفق العام يف اجلزائر كتاب اعمال امللتقى الدويل االول املوسوم ب،عصرنة املرفق العام يف اجلزائر ،فتيحة لعطر
   2018نوفمرب  2829بيحي فارس املدية 

  2016الرياض ،العبيكان للنشر  ،احلكومة الذكية التطبيق العملي للتعامالت االلكرتونية  ،فهد بن ناصر العبود  

  مجهورية مصر العربية ،املركز العريب للنشر والتوزيع ،ليلية مقارنةدراسة حت،اجلزاءات اجلنائية واملالية يف العقود االدارية ،حممد حسن مرعي
  .1،2018ط

  تمعية ،حممد حممد اهلادي   ,2021،مصر  ،الدار املصرية اللبنانية ،الذكاء االصطناعي معامله وتطبيقاته وتاثرياته التنموية وا

 تمعية الذكاء االصطناعي معامله وتطبيقاته وتاثرياته ال ،حممد حممد اهلادي   2021مصر ،الدار املصرية اللبنانية ،تنموية وا
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  بدون دار نشر مصر جامعة االسكندرية  1طبعة ،النظام القانوين للوكالة بالعمولة االلكرتونية ،مصطفى محدي حممود مجعة
        2018القاهرة

  2018مصر طبعة ،االسكندرية جامعة ،النظام القانوين للوكالة بالعمولة االلكرتونية ،مصطفى محدي حممود مجعة.  

  بدون سنة نشر  ،السعودية ،جامعة الطائف،افاق املواطنة الرقمية ،مصطفى عبد املوىل دوفل واخرون  

  2019 ،ديب دائرة الشؤون االسالمية،مؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل ،العقود الذكية  ،حممد الشريف العمري  ،منذر قحف.  

  دار  ،العقود املربمة بواسطة العمالء االلكرتونني االذكياء،التجارة االلكرتونية يف عصر الذكاء االصطناعي  ،نرميان مسعودة بورغدة
  .2019 ،اجلزائر ،هومة

  1،2018ط،مصر ،املركز العريب للنشرو والتوزيع ،املقابل املايل يف العقود االدارية دراسة مقارنة ،وفاء حممود امحد اليواين.   

  

  الجامعية  الرسائل - ثانيا

  :اطروحات الدوكتوراه- 1

 ختصص قانون اعمال  ،فعاليات اليات مكافحة جرمية غسيل االموال يف التشريع اجلزائري اطروحة دوكتوراه طور ثالث،امحد بدراين، 
  ،20202021،جامعة غرداية 

  جامعة باتنة ،عام  قانون واه علوم ختصصاطروحة دوكتار  ،الظبط االداري للشبكات االجتماعية االلكرتونية ،بلخري حممد ايت عودية
1،2018،2019   

 2017،جامعة اجلزائر،ختصص حقوق ،اطروحة دوكتوراه  ،العقود املربجمة بواسطة االنظمة االلكرتونية الذكية ،بورغدة نارميان.  

  2019 ،جامعة تيزي وزو،أطروحة دوكتوراه ختصص قانون  ،النشاط اإلداري للحكومة االلكرتونية،ربيع نصرية.  

  تطبيق النماذج الذكاء االصطناعي يف جمال تقدير خطر القرض دراسة مقارنة بني الشبكات العصبية واالنظمة اخلبرية حالة ،روابح عبلة
  .2،20172018جامعة قسنطينة ،اطروحة دكتوراه  ،بنك الفالحة والتنمية الريفية والقرض الشعيب اجلزائري

 جامعة االزهر غزة  ،اطروحة دوكتوراه،دارة االلكرتونية واثرها على املرفق العام يف فلسطني اال،سليمان اسامة سليمان ابو سالمة
  2017 ،فلسطني
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 ختصص   ،جامعة تيزي وزو،دراسة مقارنةن اطروحة دوكتوراه علوم ،النظام القانوين للعقد االكرتوين يف التشريع اجلزائري  ،عجايل خالد
  .2014قانون 

 استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات اجلامعية تصميم منوذج لنظام خبري يف الربامج ملكتبة  ،يمعفاف حممد احلسن ابراه
  .2010 ،ديسمرب ،كلية االداب اخلرطوم السودان،اطروحة دوكتوراه الفلسفة وعلم املكتبات واملعلومات  ،جامعة اخلرطوم 

 2018 ،جامعة اجلزائر،دكتوراه شريعة وقانون  ،كامها يف االقتصاد االسالمي املعامالت املالية االلكرتونية واح ،عيسى بن مصطفى.  

  جامعة  ،اطروحة دوكتوراه الطور الثالث ختصص قانون اعمال،ضمانات التوازن العقدي يف املعامالت التجارية االلكرتونية–،قرية سعاد
  . 20202021،غرداية 

  جامعة عني مشس ،دراسة تطبيقية  ،أطروحة دوكتوراه يف احلقوق  ،رار اإلداري النفاذ االلكرتوين للق،حممد سليمان نايف بشري
،2015    

 جامعة ام البواقي ،علوم ختصص قانون  ،أطروحة دكتوراه ،الضبط اإلداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري  ،وفاء عز الدين
2020/2021  

  : مذكرات الماجستار- 2

  .2006-2005نية ومحاية املستهلك ، ماجستار، فرع العقود واملسؤولية ، جامعة اجلزائر امساعيل قطاف ، العقود االلكرتو -

 ،واقع نظام الرقابة االدارية واالكرتونية وسبل تطويره يف وزارة الداخلية الفلسطينية الشق املدين قطاع غزة.،حسن عقيق العراشني  -
  .2015  ،غزة،جامعة االقصى  ،رسالة ماجستار 

ا يف الدول العربية  ،رمحاد خمتا-  جامعة ،رسالة ماجستار يف العلوم السياسية،تاثري االدارة االلكرت ونية على ادارة املرفق العام وتطبيقا
  .2007،اجلزائر

  2012، 1ماجستار القانون اجلنائي ،اجلزائر ،طرشي نورة ،مكافحة اجلرمية املعلوماتية -

يد غنيم  عفسان املصري  - ا يف دولة الكويت سلطات ا،عبد ا جامعة  ،كلية احلقوق،رسالة ماجستار  ،لضبط االداري وتطبيقا
  .2011 ،الشرق االوسط
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  المجالت- ثالثا

  ا يف جمال الوقاية من انتشار فريوس كورونا ،ابو القاسم عيسى جملة الواحات للبحوث  ،نظرية الضبط يف القانون االداري وتطبيقا
  .  2020 ،2عدد ،13جملد ،جامعة غرداية  ،والدراسات

 فعالية استخدام فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي احلديثة يف مواجهة  ،خري الدين بوزرب ،ابوبكر خوالد
  . 2020،خاص  2عدد  2م  ،جملة حبوث االدارة واالقتصاد ،ونا جتربة موريا اجلنوبية منوذجافريوس كور 

  العدد الثالث ،جامعة اجللفة  ،جملة العلوم القانونية واالجتماعية،ن خالل االدارة االلكرتونية حتسني اخلدمة العمومية م،امحد بورزق
  2021 ،جملد سادس 

  ا االلكرتونية  ،امحد كمال عبيد جملة جامعة الشارقة ،االهلية القانونية للوكيل الذكي ودورها يف حتديد املسؤولية الناجتة عن معامال
  . 2019ديسمرب ، 02العد16 جملد ،للعلوم القانونية

  تقييم املخاطر القانونية للذكاء االصطناعي يف ادارة ازمة جائحة   ،جملة احلقوق للعلوم االجتماعية واالنسانية ،امنة سلطاين عمار زغيب
  .2020 ، 03العدد  ،19جملد  ،كورونا

 01،2020عدد،14جملد ،لوم االنسانية جملة اخلقوق والع،املبادئ الظابطة للمرفق العام االلكرتوين  ،اوسني ليندة   

  03العدد ،9جملد  ،جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية،القرار اإلداري اخلوارزمي ،بلخري حممد ايت عودية ، 
  . 2020 ،افريل،متنراست

 2،2019العدد  6جملد  ،قةجملة الدراسات احلقو  ، 16247الصفقات العمومية االلكرتونية يف املرسوم الرئاسي  ،بلغول عباس  

 14،2020العدد،1حبوث جامعة اجلزائر ،العقد االلكرتوين –اثر التحوالت التكنولوجية على النظرية العامة للعقد  ،جبارة نورة .  

  ة االردن جامع،جملة دراسات علوم الشريعة والقانون ،النظام القانوين البرام العقود االدارية االلكرتونية  ،محدي سليمان القبيالت
لد ،    . 34،2008ا

  جملة الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،يف القانون اجلزائري ،التوثيق الرقمي ومسؤولية سلطات املصادقة االلكرتونية ،درار نسيمة
  . 2،2018جملد، 9عدد

  02جملد ،ؤشر للدراسات االقتصادية جملة امل،دور الذكاء االصطناعي يف مواجهة اجلرائم االلكرتونية،دويل خلضر ناصر بن نفيسة، 
  .2018، 2عدد 

 2011جملة العلوم القانونية املركز اجلامعي بالوادي اجلزائر ،اثر احلكومة االلكرتونية على اساليب ابرام العقد االداري ،رحيمة منديلي    
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 لد   ،جامعة النهرين ،االدارة االلكرتونية واثرها يف القرار االداري جملة كلية احلقوق ،زينب عباس حمسن  ،1 ،العدد  ،16ا
  . 2014،العراق

 لة ،الذكاء االصطناعي يف التعليم يف اململكة العربية السعودية  ،لينا بنت امحد بن خليل الغراب  ،مسر بنت امحد بىن سليمان احمللي ا
  .2020ريناي ،11عدد4جملد   ،السعودية،جامعة امللك عبد العزيز  ،العربية للرتبية النوعية

 لة الدولية للبحوث ،تطبيق الذكاء االصطناعي مدخل لتطوير التعليم يف ظل حتديات جائحة فريوس كورونا ،عبد الرزاق خمتار حممود ا
   2020 ،4العدد  3مصر جملد،يف العلوم والرتبية جامعة اسيوط 

  جملة العلوم القانونية  ،19لة خالل جائحة كوفيد التقاضي االلكرتوين ودوره يف ضمان سري مرفق العدا،بدغيم امال،عرشوش سفيان
  .2021،واالجتماعية جامعة زيان عاشور 

  جملة االجتهاد ،حنو تنظيم قانون للذكاء االصطناعي يف حياتنا اشكالية العالقة بني البشر وااللة ،عماد عبد الرحيم الدحيات
   2019متنراست ،05العدد  08جملد ،للدراسات القانونية واالقتصادية 

  لد العدد ،جملة القانون للبحوث القانونية ،اركان القرار االداري االلكرتوين ،عمار طارق عبد العزيز   . 2010،العراق ،2ا

 2020ديسمرب 1مصرف السالم اجلزائر العدد ،جملة السالم القتصاد االسالمي ،العقود الذكية  ،العياشي صادق فداد   

  12،2018عدد،جامعة اجللفة ،االداري االلكرتوين وتطبيقاته جملة العلوم القانونية واالجتماعية  زروق يوسف العقد ،العيداين حممد   

  جملة الشريعة والقانون جامعة  ،تطور حمظ ام انقالب على القواعد،الوكيل الذكي من منظور قانوين  ،فراس الكساسة نبيلة كردي
    2013جويلة ، 55العدد  ،االماراة العريب املتحدة

 رطاس فتيحة ،عصرنة االدارة العمومية يف اجلزائر من خالل تطبيق االدارة االلكرتونية ودورها يف حتسني خدمة ف
  ، 2016,، 15عدد2للمواطنني منجلة االقتصاد اجلديد ، م

 لد   ، جامعة املوصل العراقجملة الرافدين للحقوق  ،ابرام العقد االداري االلكرتوين واثباته ،قيدار عبد القادرصاحل  37العدد10ا
2008 .  

 جامعة اجللفة  ،جملة العلوم القانونية واالجتماعية ،اليات الرتاضي يف العقود االلكرتونية بني املعمالت املدنية واالدارية  ،حلول الدراجي
لد السادس    2021العدد الثالث ا

  املرورية واحلد من اللوث دراسة حالة  دور انظمة النقل الذكية يف حل املشكالت القانونية،لعلمي فاطمة واخرون
  2017بسكرة  االنسانية،جملة العلوم  ،النقل الربي يف اجلزائر
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  جملة  ،الذكاء االصطناعي يف التعليم من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية االساسية بدولت الكويت ،ابراهيم غازي واخرون  ،حممد محد
  . 2021،يناير  ،1عدد1لد جم ،جامعة الكويت ،الدراسات والبحوث الرتبية 

  جملة جامعة االزهر غزة سلسلة العلوم النسانية   ،االطار القانوين سلطة الضبط االداري االلكرتوين يف فلسطني،حممد سليمان بشري
لد    .2015،ب  2العدد  ،17ا

  2،2021العدد امعة مخيس مليانةجم،جملة املفكر للدراسات القانونية والسياسية  ،العقود الذكية والبلوكتشني  ،معداوي جنية  

  لة اجلزائرية للعلوم القانونية السياسية االقتصادية،عقود البلوكتشني من منظور قانون العقود  ،نرميان مسعودة بورغدة  ،جامعة اجلزائرا
  . 2019 ،جامعة اجلزائر  ، 2العدد   56جملد 

  جملة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،فرتاضي والروبوتالشخص اال،الشخصية القانونية للكائن اجلديد ،نساخ فطيمة
لد،   . 2020، 01العدد ،05ا

  2019افريل ، 2جملة موجز سياسات العدد  ،صندوق النقد الدويل العريب ،رقمنة املالية العامة  ،هيبة عبد املنعم .  

  جامعة تياجنني الصني  ،جملة القانون العدد الثاين  ،دور ادارة املخاطر ،ياملسؤولية املدنية يف تاطري الذكاء االصطناع ،يانغ ليكسني، 
  .2019 ،مرتجم من الصينية اىل العربية

  

  :التقارير العلمية والمساطير المداخالت و  –رابعا 

  يلي وحتقيق خماطر الذكاء االصطناعي على االمن ومستقبل العمل مؤسسة راند منظور حتل،وويليام ويلسر ،اوسوندي اوسويا
،  compas propublicarand2017  

  مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي ،التنظيم القانوين واجلرائم االلكرتونية مابني امن املعلومات وتقييد احلرية ،حترير ادارة املركز
  .2018القاهرة ،

 ،كويت للتقدم العلمي تقرير مركز مارمور مؤسسة ال ،اثر التحول الرقمي يف حتسني اجراءات تعاقدات التوريد احلكومية  تقرير
  . 2021شركة تاها مينا

  حوليات  ،الذكاء االصطناعي حتد جديد للقانون ،نوفمرب  228نارميان مسعد بورغدة  اعمال ملتقى دويل ،على فياليل
  .2018 07،عدد خاص عدد ،1،اجلزائر،جامعة 
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  لعايل يف اجلامعات اجلزائرية اثناء وبعد تفشي التعليم عن بعد الية لتحسني خدمات التعليم ا،عميش وهيبة
الرقمية ضمانة جلودة التعليم العايل والبحث  ،فيفري  2122مداخلة يف ملتقى دويل افرتاضي يومي  ،وباء كورونا

  .2021،جامعة بومرداس ،مية املستدامة العلمي وحتقيق التن
  حبث مقدم ملؤمتر الوقاية من اجلرمية يف عصر ،االلكرتونية  الظبط االداري كوسيلة وقائية من اجلرمية ،ماجد راعب احللو

  . 2001العوملة الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جبامعة االمارات شهر ماي عام 
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  :الملخص
ثر تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي يف نشاط اإلدارة العامة ومدى توظيفها بدخول اإلدارة العامة إىل دف هاته الدراسة لبحث ا

عصر اإلدارة االلكرتونية بعد التحول من النمط التقليدي ووصوال إىل النمط الذكي وذلك بالسماح بإجياد تطبيقات للذكاء 
ط القوانني والتشريعات دون اخلوض يف اجلانب التقين منه ولقد مت دراسة االصطناعي يف العديد من النشاطات مع دراسة وحتديد وضب

م النظام القانوين واملسؤولية القانونية الناجتة عن هذا التطبيق وتناولت الدراسة تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال احلفاظ على النظا
ال كأنظمة اليقظة العام أو ما يصطلح عليه بالضبط اإلداري االلكرتوين ومت الرتكيز ع لى أنظمة الذكاء االصطناعي يف هذا ا

االلكرتونية واالستشراف مث تطرقت إىل تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال توفري احلاجيات اجلماعية للمواطنني املرفق العام واخلدمة 
القضاء كما مت التطرق إىل تطبيقات الذكاء العمومية االلكرتونية ومت تركيز الدراسة يف اخلدمة العمومية على التعليم والصحة و 

االصطناعي يف الوسائل القانونية للنشاط اإلداري ومت دراسة يف هذا اجلانب القرار اإلداري اخلوارزمي واملسؤولية اإلدارية للذكاء 
م عقد الصفقة كما مت التوصل االصطناعي مث تناولت العقد اإلداري الذكي ومت الرتكيز على الصفقات العمومية والوكيل الذكي يف إبرا

  . إىل نتيجة هامة وهي انه عند تطبيق ممكنات الذكاء االصطناعي هناك فجوة كبرية بني التشريع وهذا التطبيق
، العقود االدارية الذكية ،الوكيل وين ، القرار االداري اخلوارزمياملرفق العام االلكرتوين، الضبط االداري االلكرت :الكلمات المفتاحية

 ذكي  ال
Summary  
this study aims to examine the impact of the application of artificial intelligence capabilities in the 
activity of public administration and the extent of its employment by entering the public 
administration into the era of electronic administration after the transition from the traditional 
pattern to the smart one by allowing the creation of applications for artificial intelligence in many 
activities with the study، identification and control of laws and legislations without going into the 
technical aspect of it has been studied، and the legal system and legal responsibility resulting from 
this application have been studied and the study dealt with the applications of artificial intelligence 
in the field of maintaining public order or what is termed exactly the electronic administrative، and 
the focus was on artificial intelligence systems in this field such as electronic vigilance and foresight 
systems and then touched on the applications of intelligence in the field of providing the collective 
needs of citizens، the public utility and the electronic public service. the study in the public service 
focused on education، health and the judiciary. the applications of artificial intelligence in the legal 
means of administrative activity were also discussed. in this aspect، the algorithmic administrative 
decision and administrative responsibility for artificial intelligence were studied، and then it dealt 
with the administrative contract. the smart focus was on public deals and the smart agent in 
concluding the deal contract، and an important conclusion was reached، which is that when 
applying the capabilities of artificial intelligence، there is a large gap between the legislation and this 
application. 
.keywords:electronic publicutility،electronic administrative،control algorithmic administrative 
decision،smort administrative contracts،smaort agent 


