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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص  تنفيذي

الدبلوماسية في عصر الذكاء االصطناعي

يتواصــل التنافــس الدولــي علــى تطويــر نظــم الــذكاء االصطناعــي، مــع   •
تركيــز واضــح علــى االســتخدامات العســكرية والحكوميــة واالقتصاديــة 
والرصــد والمراقبــة. وبــدأت الدراســات أيضــًا فــي بحــث آفــاق اســتخدام 
المشــكات  أصعــب  مــن  بعــض  لمواجهــة  الــذكاء االصطناعــي  نظــم 
إلــى  يدعــو  مــا  النتائــج  وأظهــرت  العالــم،  يواجههــا  التــي  االجتماعيــة 
تحســين  فــي  المســاهمة  يمكنــه  االصطناعــي  الــذكاء  بــأن  التفــاؤل 
األحــوال فــي العديــد مــن المجــاالت االجتماعيــة بدايــة مــن تحديــات 
التعليــم وحتــى التصــدي لتحديــات الصحــة والجــوع. ومثلمــا هــو الحــال 
لنظــم  يكــون  أن  المرتقــب  فمــن  األخــرى،  التكنولوجيــة  الثــورات  فــي 
الحيــاة،  المــدى فــي كل مناحــي  تأثيــرات بعيــدة  الــذكاء االصطناعــي 
وبالتبعيــة فــإن الدبلوماســية ال يمكنهــا أن تبقــى بمعــزل عــن ذلــك.

تثيــر المســألة المتعلقــة بالتأثيــرات النوعيــة للــذكاء االصطناعــي علــى   •
الدبلوماســية ثاثــة أســئلة متداخلــة وهــي: أواًل - مــا المقصــود تحديــدًا 
يتخذهــا؟  التــي  األشــكال  ومــا  يعمــل،  وكيــف  االصطناعــي،  بالــذكاء 
ثانيــًا - إلــى أي مــدى تســتطيع نظــم الــذكاء االصطناعــي إحــداث ثــورة 
ــًا - مــا هــي المجــاالت  فــي كيفيــة اتخــاذ صانعــي القــرار لقراراتهــم؟ ثالث
الدبلوماســية التــي يمكــن أن ُتحــِدث نظــم الــذكاء االصطناعــي فيهــا 
فرقــًا، وبــأي شــكل، وبــأي نــوع مــن المخاطــر؟ وعبــر الربــط بيــن نظريــات 
تطويــر الــذكاء االصطناعــي، واتخــاذ القــرار، وتكيــف المؤسســات مــع 
هــذه التغييــرات، تضــع الورقــة البحثيــة إطــارًا تحليليــًا لتســليط الضــوء علــى 
التأثيــرات النوعيــة للــذكاء االصطناعــي فــي الدبلوماســية بصــورة تســهم 
فــي تقديــم األفــكار المناســبة للسياســات فيمــا يتعلــق بآفــاق دمــج 
الخارجيــة والســفارات  أنشــطة وزارات  الــذكاء االصطناعــي فــي  نظــم 
وتأثيرهــا المحتمــل علــى المهــام والنشــاطات الدبلوماســية األساســية.

أبرز النقاط

الــذكاء االصطناعــي يشــير إلــى النشــاط الــذي تقــوم بــه أجهــزة الكمبيوتــر   •
خوارزميــات  باســتخدام  البيانــات  مــن  ضخمــة  كميــات  معالجــة  فــي 

البشــر. ســلوك  و/أو  تفكيــر  نمــط  لمحــاكاة  التعقيــد  شــديدة 

ال  التــي  التطلعــات  تفســير  فــي  االصطناعــي"  الــذكاء  "تأثيــر  يســاعد   •
تقنيــة  االصطناعــي  الــذكاء  أدخــل  فكلمــا  التكنولوجيــا:  عــن  تتوقــف 
جديــدة إلــى المجــال العــام، فــإن النــاس يعتــادون على هــذه التكنولوجيا، 
ويتوقفــون عــن اعتبارهــا ذكاًء اصطناعيــًا، وبعــد ذلــك تظهــر تقنيــات 

أحــدث منهــا.

مــع ذلــك فســيظل ممكنــًا ممارســة المهــام الدبلوماســية بالطريقــة   •
دون  حاليــًا  الموجــودة  والمــوارد  األدوات  باســتخدام  التقليديــة 
الجديــدة  اإلضافــات  ولكــن  االصطناعــي.  الــذكاء  بنظــم  االســتعانة 
التــي تقدمهــا نظــم الــذكاء االصطناعــي هــي تعزيــز القــدرات المعرفيــة، 

اإلنجــاز. ســرعة  وتحســين  الكفــاءة،  وزيــادة 
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تطــورت نظــم الــذكاء االصطناعــي تطــورًا كافيــًا مــن الناحيــة النظريــة   •
لتقديــم الدعــم فــي اتخــاذ القــرار لنطاق واســع من المهام الدبلوماســية. 
ومــن المحتمــل أن تتطــور لدرجــة تســمح باســتخدام النظــم اإللكترونيــة 
التشــغيلية  المســتويات  فــي  الروتينيــة  والخدمــات  المهــام  لتنفيــذ 
والتخطيطيــة، ولكــن مــن المحتمــل أن يتــم إبعادهــا عــن اتخــاذ القــرارات 

اإلســتراتيجية ألســباب فنيــة وأخاقيــة.

اإلجرائيــة  والمعرفــة  الوصفيــة،  والتحليــات  المنســقة،  القــرارات   •
الــذكاء االصطناعــي فــي  البدايــة األكثــر احتمــااًل لتطبيــق  نقــاط  هــي 
المجــال الدبلوماســي؛ وهــي تنطبــق جيــدًا علــى الخدمــات القنصليــة 

الدوليــة. والمفاوضــات 

االصطناعــي،  الــذكاء  فــي  التكنولوجــي  االبتــكار  اســتدامة  درجــات   •
التواصــل  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  مســؤولية  عــن  والتصــورات 
بالســيطرة  المتعلقــة  للشــؤون  األخاقيــة  والجوانــب  الدبلوماســي، 
للــذكاء االصطناعــي،  السياســية والجيوسياســية  البشــرية والتداعيــات 
وكذلــك االعتبــارات العمليــة المتعلقــة بالرصــد والمراقبــة هــي النقــاط 
أو  تؤجــل  أو  مــن  تحــد  الخارجيــة  وزارات  تجعــل  ربمــا  التــي  المحتملــة 

االصطناعــي. الــذكاء  نظــم  تبنــي  تســتبعد 

المســاهمة النوعيــة المحتملــة للــذكاء االصطناعــي فــي الدبلوماســية   •
هــي مســاعدة صانعــي القــرار فــي التحلــي بالمرونــة فــي تحديــد طريقــة 
تصــرف معينــة؛ أي التعديــل المتواصــل والتلقائــي للتوصيــات بنــاء علــى 

التغييــرات فــي الوصــف، والتشــخيص، والتنبــؤ، والتصــرف.

واالبتــكار  المهمــة  عمــل  إطــار  اســتخدام  الخارجيــة  لــوزارات  يمكــن   •
والتكامــل واالســتخدام )TIID( كخارطــة طريــق نظريــة لتصميــم، وتنفيــذ، 
واســتخدام نظــم الــذكاء االصطناعــي فــي الدبلوماســية، والــذي يجمــع 
بيــن اعتبــارات تحديــد الهــدف )تحســين أداء المهــام(، وكيفيــة إنجــازه 
)االبتــكار( ومــا هــي المــوارد المطلوبــة )التكامــل بيــن النظــم الفعليــة/

الرقميــة( وفــي أي ســياق مؤسســي )تحديــد االســتخدام(.


