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تأمین و اجراییشدن حق اشتغال زنان
در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعی
آناهیتا سیفی
نجمه رزمخواه
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چکیده
با وجود مزایای مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشــر ،آثار نامطلوب ناشی از توسل
به آن در حوزههای متعدد از جمله امنیت شــغلی قشر ضعیف و آسیبپذیر جامعه بهویژه زنان
دارای اهمیت است .با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق
بنیادین بشــری از جمله حق حیات ،حق بر ســامت و بهرهمندی از رفاه اجتماعی دارد ،توجه
به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناســب و مفید ضروری است.
یکی از اهداف اصلی نوشــتار حاضر ،شناسایی سوگیریهای جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و
بررسی آسیبهای ناشــی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان است .پرسش اصلی آن است
که هــوش مصنوعی بر حق بنیادیــن کار زنان چه تأثیری دارد؟ هــوش مصنوعی با جایگزینی
مســتقیم و حذف نیروی کار انســانی،و افزایش نیاز به نیروهای ماهــر و توانمند در حوزههای
گوناگون میتواند پیامدهای منفی بر حقوق بشــر داشــته باشد و حق کار افراد آسیبپذیر مانند
زنان را نقض کند و موقعیت آنان را در بازار کار به خطر بیاندازد .هوش مصنوعی ،خطر شکاف
جنســیتی را افزایش میدهد و باید اقدامات مثبتی برای جذب بیشتر آنان در زمینههای طراحی
و برنامهنویســی هوش مصنوعی انجام داد .افزایــش آگاهی بین ذینفعان در مورد نیاز به هوش
بیشــتر زنان در این زمینه در همۀ
مصنوعی با رویکرد متعادل به جنســیت با جذب و تشــویق
ِ
سطوح ،الزم است.
حق اشتغال ،حقوق بشر ،سوگیری ،هوش مصنوعی.
واژگان کلیدی :زنانِ ،
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ظهور و توســعۀ فناوری نویــن هوش مصنوعی 1در ســطح جهان بیم و امیدهایــی را به همراه
داشــت .طرفداران این فناوری از مزایا و کاربردهای آن در حوزههای مختلف از جمله اشتغال
صحبت میکنند .به زعم کارشناســان حوزه هوش مصنوعی ،با توسل به این فناوری میتوان بر
ضعفهای انســانی غلبه کرد و ضمن افزایش میزان دقت در حین انجام کار ،ســرعت اجرای
خودکارکردن مشاغل ،دنیا
امور را نیز افزایش داد .در حال حاضر با توســل به هوش مصنوعی و
ِ
شاهد حضور رباتها و ماشــینهای خودکار به جای رانندگان اتوموبیلها ،خدمه رستورانها،
کارگران کارخانهها و آشپزخانهها و متصدیان فروش در فروشگاههای بزرگ است؛ مشاغلی که
اغلب بهعنوان فرصتی برای کســب معاش و درآمد از سوی قشر آسیبپذیر جامعه بهویژه زنان
مورد توجه بودهاند.
با توســل به هوش مصنوعی مشــاغل وارد فرایندی تحت عنوان قطببندی شغلی میشوند
و امکان دسترسی به مشــاغل میانرده و متوســط کاهش مییابد .این نگرانیها زمانی جدیتر
ضرر قشر خاصی از جامعه از جمله زنان ،در بخشهای
میشود که وجود سوگیری و تعصب به ِ
فعال در حوزه هوش مصنوعی و سیستمهای هوشمند دیده شود .براساس گزارش مجمع جهانی
اقتصاد در ســال  2020میالدی ،تنها  26درصد متخصصان فعــال در حوزه هوش مصنوعی را
2
زنان تشــکیل میدهند؛ موضوعی که بــه زعم آندریا ماندلباوم ،مدیرعامل شــرکت مکلوهان
منجر به محرومیت زنان از فواید ناشــی از تحوالت فناوری خواهد شد .همچنین در گزارشی که
توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دربارۀ جایگاه زنان در دنیای فناوری هوش مصنوعی
در سال  2018میالدی انتشار یافت ،مشخص شــد موانع موجود در فرایند دسترسی ،عدم ارائه
خدمات آموزشی و ســوگیریها و هنجارهای فرهنگی ـ اجتماعی منجر به تضعیف توانایی زنان
و دختران در استفاده از فرصتهای ارائهشده توسط هوش مصنوعی شده است .عالوه بر حضور
کمرنگ دختران در رشتههای مرتبط با دنیای دیجیتال ،علوم رایانه ،فناوری اطالعات ،مهندسی و
ریاضیات وغیره همراه با محدودیت استفادۀ زنان و دختران از ابزارهای دیجیتال ،منجر به افزایش
شکافها و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میان زنان و مردان در جوامع شده است.
1. Artificial Intelligence
2. Mc-Luhan
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وجود شــرایطی از این دســت منجر به طرح نگرانیهایی از سوی فعاالن عرصه حقوق بشر
شده است .بهرهمندی از شغل و کار شایسته یکی از حقوق بنیادین بشری از جمله زنان است که
مانند منشور بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته
در قالب اســناد بینالمللی حقوق بشری ِ
فقدان
شــده اســت؛ ازاینرو ازبین
رفتن فرصتهای شغلی به دلیل توســل به هوش مصنوعی و ِ
ِ
حضــور فعال زنان در فرایند طراحی ،تولید و عرضۀ این فنــاوری بهنوعی نقض بنیادین حق کار
را بــرای زنان به همراه خواهد داشــت .حضور فعال زنان در طراحی و تولید سیســتمهای هوش
مصنوعی منجر به تقویت همدلی ،تعامل و ارائه نتایج همراه با ســوگیری جنسیتی کمتر خواهد
شــد .در واقع برای تغییر نگرش مردانه نسبت به حوزه هوش مصنوعی و جذب بیشتر زنان به این
صنعت ،باید تجربههای خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند.
صنعت هوش مصنوعی با داشــتن فرصتی برابر میتواند از نظر شغلی بسیار سودمند باشد.
زنــان میتوانند صنعت هوش مصنوعــی را متحول کنند ،اما چه آموختههایی را به نســل بعدی
منتقــل میکنند؟ و چگونه میتوانند ســوگیریهای موجود در فرایند توســعۀ هوش مصنوعی را
کاهش دهند؟ همچنین دولتها با توجه به تعهدات بینالمللی در تأمین و اجرای حق کار دربارۀ
شهروندان خود از جمله زنان ،چگونه میتوانند در این راستا فعالیت کنند؟ پاسخ به این پرسشها
و رفع ابهامهایی از این دســت ،هدف اصلی مقاله حاضر اســت .در این راســتا ضروری است
قوانین و سیاســتهای مربوط به هوش مصنوعی از منظر برابری جنسیتی مورد بررسی قرار گیرند
تا روشــن شود آیا از تبعیض جنســیتی حمایت میکنند ،و یا مقرراتی وجود دارد که طراحان این
فناوری را از تصمیمات غیراخالقی باز دارد؟ بنابراین سیســتمها باید به گونهای طراحی شوند که
به همۀ شــهروندان اجازه دهند از محصوالت یا خدمات صرفنظر از سن ،وضعیت معلولیت یا
وضعیت اجتماعی و جنسیت استفاده کنند.
به نظر میرسد برجستهکردن اهمیت وجود تنوع جنسیتی در فناوری هوش مصنوعی با هدف
اطمیناندهی به زنان دربارۀ رفع اقدامات ســوگیرانه در خالل فرایند اســتخدام با توسل به هوش
مصنوعی ،تأثیر زیادی بر جلب همکاری و مشــارکت آنها داشــته باشد .دولتها نیز با توجه به
تعهدات حقوق بشــری خود میتوانند نقش فعالی در این زمینه ایفا کنند؛ همانطور که سازمان
ملل متحد در قالب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشــر از کشــورها میخواهد هنگام توسل
و اســتقرار محصوالت و فناوریهای نوین به اصول بنیادین حقوق بشــری پایبند باشند .نظارت

155

156

سال دهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)21تابستان 1400

قانونی و نظاممند بر فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی ،فراهمساختن شرایط و امکانات الزم
ِ
بــرای افزایش تواناییهای علمی زنان و دختران در جهت حضور فعال در عرصه هوش مصنوعی
و ارائه مشــوقهای تجاری در راستای تضمین احترام به حقوق بشــر و حیثیت انسانی از جمله
اقدامات قابلتوجهی است که دولتها میتوانند در جهت رفع نگرانیهای موجود دربارۀ تضییع
حقوق زنان در بهرهمندی از شغل مناسب و کسب درآمد در دنیای هوش مصنوعی صورت دهند.
با توجه به مطالب مطرحشــده ،مقالۀ حاضر با توســل به شیوه تحلیلی ـ توصیفی ضمن بیان
تعهــدات حقوقی دولتها در زمینه تأمیــن حق زنان به بهرهمندی از کار شایســته ،و آثار منفی
ناشــی از توسل به هوش مصنوعی بر این حق بنیادین ،با بررسی و مطالعۀ اسناد حقوقی موجود،
تعهدات دولتها و ســایر فعاالن عرصه هوش مصنوعی را در راســتای کنترل و نظارت بر فرایند
تولید و عرضۀ این فناوری نوین مورد بررسی قرار داده است.

 .1پیشینه تحقیق

موضوع اشتغال زنان از منظر حقوق بینالملل بشر و حقوق ملی همواره مورد توجه حقوقدانان
بوده است .در مقالهای با عنوان «اشتغال زنان و مصلحت خانواده» که به قلم فرجالله هدایتنیا
در مجله مطالعات راهبردی زنان در ســال  1385به چاپ رسیده است ،با استناد به قانون مدنی
ایران به بحث امکان اشــتغال زنان پرداخته شده اســت و ضمن تحلیل مفاد قانون مدنی در این
رابطه به محدودیتهای موجود در قانون ایران در زمینه اشــتغال زنان توجه شده است .با توجه
به نگرانیهای موجود دربارۀ لزوم تضمین حق کار زنان ،سازمان بینالمللی کار در سال 2020
میالدی گزارشــی دویســتصفحهای با عنوان تقویت حقوق زنان در اشــتغال منتشر کرد .در
این گزارش ،ســازمان بینالمللی کار بهصراحت ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اشــتغال زنان
در ســطح جهان ،اســتانداردها و اصول راهبردی الزم را برای اصالح وضعیت موجود و بهبود
سازوکار اشتغال آنان ارائه داده است.
اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در برخی مقالههای انگلیسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله مقالهای که با عنوان «آیندهای بهتر برای اشتغال زنان» که در سال  2018میالدی در شماره
 1مجله حقوق بشر دانشگاه آ کسفورد به چاپ رسید و مقاله دیگری که در سال  2020میالدی با
عنوان «خشونت علیه زنان و دختران در سایه پاندمی کرونا» توسط نهاد زنان سازمان ملل متحد با

بررسی آثار ناشی از گسترش پاندمی بر زندگی زنان و دختران از جمله وضعیت اشتغال و کار آنها
منتشــر شــد .در تمام این منابع علمی ،موضوع و هدف اصلی تحلیل ابعاد مختلف اشتغال زنان
اســت ،اما در مقالۀ حاضر ضمن بحث درباره حق زنان در بهرهمندی از شغل مناسب و شایسته،
بحث توسعه و گسترش فناوری هوش مصنوعی و تأثیر آن بر موقعیت شغلی زنان و اتخاذ رفتارهای
تبعیضآمیز در این رابطه به صورت خاص ،مورد توجه قرار گرفته است.

ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻛﺎر اﺳﺖ؛ زیــرا
آزادی
ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن و
ِ
ﻣﺮدان ،از اﻟﺰامهــای ِ
ً
وﺟﻮد تبعیض در اﺳﺘﺨﺪام و اﺷﺘﻐﺎل ،طبیعتا زﻧﺎن را از دستیابی ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﻣﻲدارد و ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺪون ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻫﻢ ﺑﺘﻮان ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ را در اﺳﺘﺨﺪام و اﺷﺘﻐﺎل از ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادی داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺮرات میثاقها و ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻣﻨﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ و کنوانســیون
اروﭘﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺘﺪﻻل کرد ،ولی ﺑﻪ دلیل اهمیت ﻣﻮﺿﻮع و تبعیضهایی که در ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻧﺎن در اﺳﺘﺨﺪام و اﺷﺘﻐﺎل روا داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ تبعیضهــای
ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ جنسیت در زمینۀ اﺳﺘﺨﺪام و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ (.)Namdar, Amiri, 2012: 258
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق بنیادین اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،ﻣﺼﻮب هفتم دﺳﺎﻣﺒﺮ  2000ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بنیادیــن ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ،در ﻣﺎده  21ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻞ ﻋﺪم تبعیــض را تبییــن ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ تبعیض ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ ﻣﺒﻨﺎ مانند جنســیت ،ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،رﻳﺸﻪ ﻗﻮﻣﻲ
ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ویژگیهــای ژنتیکی ،زﺑﺎن ،دﻳﻦ ﻳﺎ عقیده ،دﻳﺪﮔﺎه سیاســی ﻳﺎ غیر آن ،ﻋﻀﻮﻳﺖ در
اقلیـ�ت ﻣﻠﻲ ،مالکیت ،ﺗﻮﻟﺪ ،معلولیـ�ت ،ﺳﻦ ﻳﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳ ﺖ (�Marilyn O’ Ro
 .)urke, 2008با تأسیس سازمان بینالمللی کار ،تدوین مقررات بینالمللی در ارتباط با اشتغال
و امنیت شــغلی ،رنگ واقعیت به خود گرفت و این ســازمان ،هدف اصلی خود را تضمین کار
شایسته برای مردان و زنان در تمام نقاط دنیا اعالم کرد (.)Iraqi, 2006: 4
حق کار ،بر تعهد دولتها به تضمین حق افراد به انتخاب آزادانۀ حرفه و جلوگیری از شــرایط
ّ
غیرمنصفانۀ کار داللت دارد .حرفۀ مناســب و مولد ،موضوعی بسیار حیاتی برای توسعۀ انسانی،
اقتصادی و اجتماعی اســت .سازمان بینالمللی کار به پیبردن به اهمیت امر در قالب کنوانسیون
 1220خود دربارۀ سیاست اشتغا لزایی ،بر تعهد دولتها به ایجاد اشتغال و پرهیز از کار اجباری
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 .2حق اشتغال زنان در چهارچوب نظام بینالمللی حقوق بشر
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تأکید میکند .دولتها متعهد هستند به منظور حمایت از این حق ،مانع مداخلۀ اشخاص ثالث در
مسیر بهرهمندشدن افراد از حق ذاتیشان شوند ( .)Harvey, 2002: 363توجه به این نکته ضروری
است که عدم اشارۀ مستقیم به نوع و ماهیت مشاغل در میثاق ،به این مفهوم است که تمامی افراد
از جمله شــاغالن بخش خدمات و مشاغل ردهپایین نیز مشمول این مقررات هستند ،اما با ظهور
فناوری هوش مصنوعی و خودکارشــدن بسیاری از مشاغل ،جهان شاهد بیکاری بسیاری از افراد
است؛ موضوعی که به یکی از دغدغههای مهم فعاالن حقوق بشر تبدیل شده است.
کمیتۀ منع تبعیض علیه زنان از دولتهای عضو کنوانسیون منع تبعیض میخواهد هیچگونه
تبعیض مســتقیم یا غیرمستقیمی علیه زنان اعمال نشود« .تبعیض مســتقیم» علیه زنان ناظر بر
هرگونه رفتار متفاوت است که بهصراحت بر جنس و تفاوتهای جنسیتی مبتنی باشد .محرومیت
از تحصیل یا اشــتغال به دلیل جنســیت ،نمونههایی از تبعیض جنســیتی مســتقیم هستند ،اما
«تبعیض غیرمســتقیم» علیه زنان هنگامی محقق میشــود که یک قانون ،سیاست برنامه یا رویه
ً
در ارتباط با زنان و مردان ظاهرا بیانگر برابری باشــد ،اما در عمل آثار تبعیضآمیز داشــته باشد؛
مانند قوانین یا سیاســتی که مقرر میکند مدیران باید تماموقت شــاغل باشند .ازآنجاکه در مورد
ِ
زنان در مقایسه با مردان با توجه به شرایط و مسئولیتهای خانوادگی احتمال کار پارهوقت بیشتر
است ،این قوانین تبعیضآمیز شمرده میشود زیرا غیرمستقیم زنان را از تصدی مناصب مدیریتی
بازمیدارد (.)Hossinie Akbarnejad, 2017: 147
بر پایۀ اعالمیه جهانی حقوق بشــر ،زن و مرد آزاد به دنیــا آمدهاند و از نظر حیثیت و حقوق
اجتماعی برابرنــد و ازاینرو نمیتوان آنان را به بهانۀ نژاد ،رنــگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده،
ثروت و موقعیت ،از انتخاب شــغل باز داشت .براســاس ماده  23هرکس حق کار ،انتخاب آزاد
شغل ،عادالنه و شــرایط مطلوب کار و حفاظت در برابر بیکاری بدون هیچگونه تبعیض ،و حق
دریافت دستمزد مساوی دارد ( .)Universal Declaration of Human Rights, Article: 23ماده
 1کنوانسیون تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار همارزش (مصوب  ،)1951بر دستمزد
برابر برای کارگران زن و مرد برای کار با ارزش برابر» و تعیین میزان دستمزد بدون تبعیض براساس
جنسیت اشاره دارد (Convention No. 100 Convention concerning Equal Remuneration
.)for Men and Women, Workers for Work of Equal Value, 1951, Article: 1
هریک از کشــورهای عضو باید اجرای اصل تســاوی اجرت کارگــران زن و مرد را در قبال
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کار همارزش تشــویق و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند .ســازمان ملل متحد در
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (مصوب  )1951در ماده  3بند  2به عدم تبعیض در حقوق
و دســتمزد اشاره دارد .کنوانسیون رفع همه اشــکال تبعیض علیه زنان (مصوب  )1979در مواد
 11 ،10و  13بــه ترتیب عدم تبعیض حقوق زنان در آموزش ،اشــتغال و فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی را تأیید میکند .براساس ماده  ،11دولتهای عضو باید تمامی اقدامات مناسب را برای
ازبینبردن تبعیض علیه زنان در زمینۀ اشتغال به منظور تضمین حقوق مساوی زنان و مردان انجام
دهند بهویژه:
الف) حق کار بهعنوان حق مســلم همۀ انسانها؛ ب) حق داشتن فرصتهای شغلی یکسان
از جمله ِاعمال معیارهای یکســان برای انتخاب در امور اشــتغال؛ ج) حق انتخاب آزاد شــغل،
حق ارتقا ،امنیت شــغلی و تمامی مزایا و شــرایط خدمات و حق دریافــت آموزش و بازآموزی
حرفهای شامل کارآموزی ،آموزش حرفهای پیشرفته و آموزش مکرر؛ د) حق پاداش برابر از جمله
مزایا ،برخورد مســاوی در مورد کار با ارزش برابر و برابری رفتار در ارزیابی کیفیت کار؛ ﻫ) حق
تأمین اجتماعی بهویژه در موارد بازنشســتگی ،بیکاری ،بیماری ،ازکارافتادگی و پیری و ســایر
ناتوانیهای کار ،و همچنین حق مرخصی اســتحقاقی؛ و) حق حفاظت از ســامت و ایمنی در
شــرایط کار (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
.)Women New York, 18 December 1979, article: 11
عالوهبراین ،قانون مربوط به قــرارداد بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (مصوب )1965
در ماده  6با اشــاره به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر حقوق کار ،انتخاب آزاد شــغل،
شــرایط عادالنه و مطلوب کار ،حفاظت در برابر بیکاری ،حقوق برابر برای کار مساوی ،پاداش
عادالنه و مطلوب تأکید دارد (International Convention on the Elimination of All Forms
 .)of Racial Discrimination, 1965در مــاده  7میثــاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ،کشــورهای متعهد حق زنان را در اســتفاده از شرایط عادالنه و مساعد ،کار و اشتغال
میپذیرند و تأکید میکنند پرداخت مزد منصفانه و اجرت مســاوی برای کار با ارزش مســاوی
بدون هیچگونه تمایزی بین زن و مرد باید فراهم شود (International Covenant on Economic,
.)Social and Cultural Rights, Adopted, 1966, article: 7
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هوش مصنوعی بهعنوان شــاخهای از علوم رایانهای به دنبال تولید ماشــینهای متفکری است
که دارای توانمندیهای ذهن انســانی باشــند و بتوانند اقداماتی مانند ســخنگفتن ،یادگیری و
حل مســئله را انجام دهنــد ( .)Tahmasebi, 2006: 82متخصصان فنــاوری هوش مصنوعی
مانند فیزیک و رایانه ،تواناییهای هوش بشــری را شبیهسازی
میکوشــند با توســل به علومی ِ
کننــد و از قابلیتهای آن به نفع جوامع بشــری بهره گیرنــد ( .)Vaseghi, 2020: 308یکی از
شاخههای وســیع و ُپرکاربرد هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین 1اســت که از طریق آن با توسل
به تعداد زیادی از دادههای جمعآوریشــده و پردازش در قالب الگوریتمهایی شبیه مغز انسان،
به رایانه توانایی اتخاذ تصمیمهای منطقی مانند آنچه انســان بهطور طبیعی انجام میدهد ،داده
میشــود ( .)Mazarian, 2019: 170درحالیکه در اغلب موارد ماشینهای هوشمند را عادل و
منسجم توصیف میکنند ،اما در واقع ماشینها نیز دارای سوگیری2های ناخودآگاهی هستند که
تحت تأثیر سازندگانشــان است .سوگیری میتواند پیش از جمعآوری دادهها و حتی در خالل
مراحل مرتبط با یادگیری انجام شود ،چراکه ممکن است دادههای جمعآوریشده منعکسکنندۀ
تبعیضهای موجود در جامعه باشند یا نمایانگر واقعیت نباشند.
از نظر اجتماعی ســوگیری عبارت اســت از پیشداوری به نفع یا علیه شخص یا گروهی از
اشخاص بهطوریکه غیرمنصفانه دیده میشود .از منظر آماری ،سوگیری تفاوت میان ارزشهای
پیشبینیشــده و ارزشهای واقعی اســت .در اغلب موارد سوگیری آماری نتیجۀ وجود سوگیری
اجتماعی است (.)Bathaee, 2018: 889
هوش مصنوعــی بهطور فزایندهای بر عقاید و رفتار افــراد در زندگی روزمره تأثیر میگذارد؛
بااینحــال نمایندگی بیــش از حد مردان در طراحی این فناوریها میتواند دههها پیشــرفت در
ً
برابری جنسیتی را خنثی کند .هوش مصنوعی اساسا از مشاهدۀ دادههایی که به آن ارائه میشود،
میآموزد .اگر این دادهها مملو از مفاهیم کلیشــهای جنسیت باشد ،استفاده از این فناوری سبب
ادامۀ ســوگیری جنسیتی خواهد شد؛ بنابراین تعادل جنسیتی در یادگیری ماشینی برای جلوگیری
از تداوم ایدئولوژیهای جنســیتی الگوریتمها که به ضرر زنان است ،بسیار اهمیت دارد .هوش
1. Machine Learning
2. Bias

1. Research from the World Economic Forum
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مصنوعــی «مانند تمام فناوریهای پیــش از آن ،ارزشهای ســازندگان آن را منعکس میکند.
اجتماعی مغرضانه نســبت به زنان میتوانند بهشدت در استفاده از زبان نهفته باشند.
ارزشهای
ِ
توســعهدهندگان هوش مصنوعی اغلب مرد هســتند ( .)Leavy, Ireland, 2018هوش مصنوعی
رشتهای است که زنان بسیار کم تمایل به آن دارند؛ بهطوریکه تنها  28درصد از جمعیت علم و
فناوری را تشکیل میدهند و درصد زنانی که از دانشگاهها در این رشته فارغالتحصیل میشوند،
بسیار اندک است .تحقیقات انجمن جهانی اقتصاد 1در سال  2019نشان میدهد تنها سه درصد
از زنان در کالسهای فناوری ارتباطات اطالعات ( )ICTشرکت میکنند و تنها  13/8درصد از
زنان مقالههای تحقیقاتی مرتبط با هوش مصنوعی نوشــتهاند .متأسفانه تعداد اندکی از شرکتها
در حال حاضر باور دارند که زنان برای توســعه هوش مصنوعی مهم هستند (Efthymiou, et.al,
.)2020: 27, 29
برای جلوگیری از الگوریتمهای مغرضانۀ جنســیتی که بر تصمیمگیری تأثیر میگذارد ،تنوع
در زمینۀ یادگیری ماشــین ضروری است .بسیاری از مباحث مربوط به هوش مصنوعی در مورد
بازتاب مباحث مربوط به برابری جنسیتی از دهه  1960است .برخی بر این
سوگیری جنســیتی،
ِ
باورند که اهمیت دارد اندیشــمندان علوم رایانه به دنبال چنین بحثهایی باشند تا عواقب منفی
نســبت به زنان به دلیل تعصب جنســیتی دوباره تکرار نشود .مطالعات فمینیستی در دهه 1960
ً
تجزیهوتحلیــل کرد که چگونه زنان معمــوال بهعنوان افراد منفعل ،عاطفی و غیرمنطقی نشــان
داده میشــوند و چگونه رســانهها تصاویر ایدئالی از زنانگی ارائه میدهند .در اواخر قرن بیستم
فمینیســتها نقش فعال زبان را در تداوم ایدئولوژیهای جنســیتی در جامعه زیر سؤال بردند که
میتواند بر برداشــت افراد از زنان و انتظارات از رفتارهای مرتبط با جنســیت تأثیر بگذارد .این
ایدئولوژیهای جنســیتی هنوز در منابع متنی تعبیه شــده و منجر به یادگیری مفاهیم کلیشــهای
جنسیت توسط الگوریتمهای ماشینی میشوند.
ســوگیری جنسیتی را میتوان با اصطالحاتی که برای توصیف گروهبندی زنان و مردان استفاده
میشــود ،تشخیص داد؛ برای مثال پدر اغلب بهعنوان «مرد خانواده» توصیف میشود و در مقابل
هیچ معادل متداولی مانند «زن خانواده» استفاده نمیشود .اصطالحاتی مانند «مادر تنها»« ،مادر
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ً
شاغل»« ،زن شاغل» و «مادر» که معموال در رسانهها استفاده میشود نیز پیشفرضهای اجتماعی
را دربارۀ زنان نشــان میدهــد ( .)Leavy, Ireland, 2018زنان اغلب بهعنوان نیروی کار ارزان در
بخشهای کممهارت بهویژه کشاورزی ،منسوجات و کفش و صنایع الکترونیکی با دستمزد پایین
مورد سوءاســتفاده قرار میگیرند .تحوالت ســریع تکنولوژیکی در پی پیشرفت اقتصادی است و
ماهیت فعلی و آیندۀ کار را به شیوههایی تغییر میدهد که فرصتهای زیادی را فراهم میکند ،اما
برای گروههای اجتماعی نیز سطح تازهای از خطرات را در سراسر جهان ایجاد میکند.
زنــان بهویژه در چهارچوب انقالب چهارم صنعتی در کارهای مراقبتی که در حال گســترش
ات نامتناســب تحت تأثیر قرار میگیرند.
اســت ،در بخشهای رسمی و غیررسمی از این تغییر ِ
متأسفانه بهرهوری پیشبینیشده از طریق دیجیتالیشدن در بسیاری از بخشها ،امید چندانی به
پیشرفتهای اساســی زنان ایجاد نخواهد کرد .براساس یافتههای ششمین سرشماری ملی چین
تعداد زنان کارگر در بخش کشــاورزی ،بیش از مردان اســت ( 52/4درصد) ولی در
(ِ ،)2010
بخش صنایع ،کارمندان زن بســیار کمتر از مردان هســتند .آنها  51/6درصد کمتر از مردان در
صنعــت 20/6 ،درصد کمتر در تولید و  68درصد کمتر از مردان در فعالیتهای ساختوســاز
هســتند ،اما در بخش خدمات تنها شــش درصد زنان کمتر از مردان فعالیت دارند .زنان بهویژه
ً
آنهایی که تحصیالت نســبتا کمی دارند و هیچ مهارت حرفهای ندارند ،در نهایت کار خود را با
گسترش استفاده از هوش مصنوعی از دست خواهند داد.
محققان برجســته در مورد مســائل زنان در چین و همچنین سایر کشــورها بررسی کردهاند
با توجه به چگونگی پیشــرفت توســعۀ هوش مصنوعی ،بیش از نیمی از مشاغل موجود در بازار
ً
کار احتمــاال از بین خواهد رفت و کار فیزیکی (پیشــخدمتها ،کارگران خــط تولید وغیره) با
تهدیدهای بیکاری روبهرو خواهند شــد .همانطور که ســوگیری جنســیتی به برنامهنویســی،
الگوریتمها و طراحی رباتها راه مییابد ،تقســیم کار نابرابر جنســیتی به دامنۀ هوش مصنوعی
نیز گسترش مییابد .فناوری میتواند شمشیری دولبه باشد و تبعیض فراگیر مبتنیبر جنسیت در
فناوری هوش مصنوعی تکرار و بازتولید میشود.
نکردن
چالــش دیگری که هوش مصنوعی برای زنان ایجاد میکنــد تا حدودی به دلیل ورود ِ
زنان در این صنعت اســت .در عصر هوش مصنوعی ،انســان از کار ســخت آزاد میشود که به
نفع زنان اســت زیرا از قدرت جســمی کمتــری برخوردارند .اگرچه در بســیاری از بحثها بر

 .4فقدان تنوع در نیروی کار هوش مصنوعی

در حال حاضر اختالف جنسیتی قابلتوجهی در نیروی کار هوش مصنوعی وجود دارد .کسانی
که در زمینۀ طراحی ،کدگذاری ،مهندسی و برنامهنویسی از فناوریهای هوش مصنوعی استفاده
میکنند ،جمعیت متنوعی نیســتند .با نرخ فعلی ،نابرابریهای موجود تنها توسط یک بازار کار
هوش مصنوعی که قادر به بازتاب جمعیت متنوع نیســت ،تشدید میشود (.)Tomalin, 2019
طراحی و اجرای هوش مصنوعی چرخۀ معیوبی را تداوم میبخشــد .این فناوری برداشتهای
کنترلکننــده و محدودکنندهای از جنســیت و نژاد را ایجاد و بازتولید میکند .هالبرســتام بیان
تقلیدی آموختهشدهای است که میتواند چنان خوب پردازش شود که
میکند که جنسیت رفتار
ِ
طبیعی به نظر برسد .ویلکاک تأکید دارد هوش مصنوعی در پی ایجاد جنسیت و استعمار ،کنترل
و ایجاد سلســلهمراتب هویتی است .سوزان لیوی خاطرنشان میکند اگرچه برخی از مطالعات
اخیر ســعی در حذف سوگیری از الگوریتمهای آموختهشده اســت ،اما آنها دههها تحقیق در
مورد چگونگی تعبیه ایدئولوژی جنسیتی در زبان را تا حد زیادی نادیده میگیرند.
سازوکارهایی که این زبان جنسیتی را در فناوری تقویت میکنند ،شامل شیوۀ نامگذاری ،ترتیب
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چالشهای زنان تأکید شــده است ،اما چشمانداز خوشبینانهای نیز وجود دارد که نشان میدهد
زنان از فناوری بهرهمند میشــوند .در حال حاضر چگونگی کاهش تأثیر فناوری هوش مصنوعی
در مشــاغل زنان یک موضوع مهم تحقیقاتی و شایســتۀ پیگیری است .زمینههای اصلی فناوری
نوین و کاربرد هوش مصنوعی بیشــتر در کار حملونقل ،مراقبتهای بهداشتی و آموزش است
که میتواند اشــتغال زنان را کاهش دهد .چگونگی استفادۀ مؤثر از پیشرفت فناوری برای رهایی
زنان از محدودیتهای ناشــی از مراقبت از کودکان و ســایر کارهای خانه بــرای افزایش میزان
مشــارکت در بازار کار ،زمینۀ دیگری است که نیاز به تحقیقات بیشــتری دارد .برای دستیابی به
برابری جنســیتی در بازار کار ،افزایش انعطافپذیری ساعات کار ،بهطوریکه حتی زنان بچهدار
نیز بتوانند از ابزارهای تکنولوژیکی اســتفاده کنند و در بازار کار باقی بمانند ،الزم اســت (Chen
 .)Yuting, 2019بهرغم شــرایط ،مهارتها و تجربۀ یکسان ،الگوریتمهای استخدام ،نامزدهای
ً
مــرد را باالتر از زنان قرار میدهند این الگوریتمها در ارزیابی رزومههای کامال یکســان با کلمۀ
کلیدی مبتنیبر جنسیت ،بیشتر مستعد تبعیض جنسیتی هستند (.)Sheilla Njoto, 2020
ِ
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و توصیف برخی از جنسها و همچنین تعداد دفعات مراجعه به آنها و استعارههایی است که برای
توصیف استفاده میشود .طراحی فناوری که برابری جنسیتی و دسترسی همهجانبه را دربرگیرد ،باید
در سیاستگذاری و قانون بیشتر مورد توجه قرار گیرد .با توجه به غیرقابل پیشبینیبودن این تغییرات
و تأثیر آن ،رویکرد به این سیاستها از زاویۀ برابری جنسیتی مهم خواهد بود .همچنین سیاستهای
مربوط به بازنشستگی ،مراقبتهای بهداشتی ،دستمزد و مالیات را شامل میشود که همگی با تغییر
چهرۀ بازار کار توسط هوش مصنوعی تحت تأثیر قرار میگیرند.
دادهها ممکن اســت تفاوتهای واقعی را منعکس کنند؛ مانند این واقعیت که بهطور متوسط
مردان بلندتر از زنان هستند .البته برخی تعصبات نیز وجود دارد که بهعنوان «تفاوتهای واقعی»
مطرح میشوند اما در واقع ریشه در تعصب اجتماعی دارند؛ بنابراین ما نیاز به طراحی سیستمهایی
داریم که بتوانند دادههای ســوگیرانه را مدیریت و برطرف کنند .این مورد در مرکز هوش مصنوعی
محور دانشگاه استنفورد در حال تحقیق است و به دنبال چگونگی کشف و اصالح سوگیری
انسان ِ
توســط سیستمهای هوش مصنوعی هســتند .جمعآوری ،مدیریت و هدف مجموعه دادهها باید
در رابطه با جنســیت بررسی شــوند و به موازات آن روایتهای اجتماعی اصلی سوگیری در این
مجموعه دادهها مورد توجه قرار گیرند .مســائل جنسیتی مربوط به استفاده از دادهها میتواند بین
انواع سیستمهای هوش مصنوعی متفاوت باشد؛ بنابراین الزم است به جای ایجاد مجموعهای از
دستورالعملها ،متناسب با شرایط آنها ایجاد شوند .برای مثال ،هوش مصنوعی بهطور فزایندهای
مانند نظارت بر وامهای مســکن ،کارت اعتباری
در خدمات مالی مورد اســتفاده قرار میگیرد؛ ِ
وغیره .نگرانی این است که این سیستمها سوگیری ایجادشده توسط انسان را از بین نبرد؛ بنابراین
توزیــع عادالنۀ ثروت را نیز نشــان ندهد .بهویژه با درنظرگرفتن عواملی مانند شــکاف حقوق و
دســتمزد زنان میتواند پیامدهای قابلتوجهی داشته باشــند .در این موارد ،الگوریتمهایی که ما
آنهــا را «معقول» یا «عادالنه» طبقهبندی میکنیم ممکن اســت نتایج نامطلوب و ناعادالنهای
ایجاد کنند .تامپسون ( )2019در مورد جریان اساسی جنسیتگرایی که همچنان در مشاغل فنی
ادامه دارد میگوید اجتنابناپذیر اســت که بــا افزایش جذب هوش مصنوعی در جامعه ،تقاضا
برای متخصصان فناوری ماهر افزایش یابد.

1. Daughtery et al

 .2کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی ،سندی ّ
مدون در
عرصه تجارت الکترونیکی به شمار میآید که میتوان آن را استمرار روند هماهنگسازی نظامهای حقوقی مختلف در
این زمینه دانست .این کنوانسیون در  23نوامبر  ،2005به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
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داگرتی و همکاران )2018( 1اســتدالل میکنند که هوش مصنوعی میتواند به ما کمک کند
بخشیدن تعصبها ،آنها را برطرف کنیم ،اما این تأثیر مثبت از سوی انسانهایی
تا به جای تداوم
ِ
ایجاد میشــود که این سیستمها را طراحی کردهاند و آموزش میدهند .بهطورخاص افرادی که با
این فناوری کار میکنند باید کار بسیار بهتری را در زمینۀ گنجاندن و ایجاد تنوع در طراحی هوش
مصنوعی انجام دهند و در هنگام تهیه رباتها و سایر برنامهها ،در مورد تنوع و نقش جنسیت نیز
بیاندیشند (.)Dillon, 2019
نقض حق کار و بروز خســارت به دلیل توســل به هوش مصنوعی از دو جنبه دارای اهمیت
اســت :یک جنبه به نرمافزارهای هوشــمند فعال در فرایند جذب نیرو مربوط است که میتوانند
ســازی برخی مشــاغل اســت که با
دارای ســوگیریهای غیرمنطقی باشــند و دیگری خودکار
ِ
ازدسترفتن موقعیتهای شغلی موجود ،کاهش تقاضا برای جذب نیروی کار را به همراه داشته
است (.)Paulious, 2015: 380
ماده  12کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای
بینالمللی ،2در این رابطه قابلتوجه اســت .براساس این ماده« :شــخص حقیقی یا حقوقی که
مسئول برنامهریزی رایانه است در نهایت مسئول هرگونه پیام ارسالی از جانب رایانه فرض خواهد
شد» .با تفســیر ّ
موسع این ماده میتوان به صورت ضمنی به پاســخ این پرسش دست یافت .با
موجود مســتقل دارای شخصیت
توجه به اینکه در حال حاضر هوش مصنوعی بهعنوان ابزار و نه
ِ
ِ
به رســمیت شناخته شده است ،طرح مسئله الزام هوش مصنوعی به پذیرش مسئولیت ،در عمل
بههیچوجــه قابلقبول نیســت .به همین دلیــل در چهارچوب نظام حقوقی فعلی از مســئولیت
دولتها و شــرکتهای خصوصی فعال در حوزۀ هوش مصنوعی صحبت میشود؛ بنابراین یکی
از اهداف اصلی شناسایی سوگیریهای جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی است که در حال حاضر
در فناوریها و محصوالت آنان وجود دارد و ممکن است به جریان اصلی تبدیل شود.
پژوهشهای اخیر این مسئله را برجســته کردهاند و از «افشای سوگیری دادهها در دنیایی که
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برای مردان طراحی شده است» ،صحبت میکنند؛ بنابراین باید بررسی شود چگونه ممکن است
هوش مصنوعی خطر تداوم نابرابریهای جنسیتی و تبعیض را برطرف کند یا چگونه میتوان این
خطرها را با اقدامات سیاستی کاهش داد و به کاهش نابرابریهای جنسیتی کمک کرد؟
تعــداد شــرکتها و دولتهایی که از هــوش مصنوعی در فرایندهای اســتخدام یا ســایر
موقعیتهای مرتبط با شغل اســتفاده میکنند ،در حال افزایش است .این امر نشان میدهد این
فناوری برای بازار کار و اســتخدام از اهمیت باالیی برخوردار اســت .بســیاری از فناوریهای
اســتخدام که با استفاده از هوش مصنوعی از سیســتم نمرهگذاری استفاده میکنند ،متقاضیان را
براســاس ویژگیهایشان در شرایط مورد نیاز ارزیابی و از پیش انتخاب میکنند که میتواند خطر
سوگیری الگوریتمی و اعمال تبعیض را شامل شود .در این صورت ممکن است مشکالت از نظر
برابری جنسیتی بدون توجه باقی بمانند یا اثبات آنها بسیار دشوار باشد.
مهم اســت که در مورد شفافیت و پاســخگویی هوش مصنوعی و راههایی برای اطمینان از
مطابقت دسترســی با ارزشهای حقوق بشری مانند حق اشــتغال ،حریم خصوصی و مالکیت
معنوی اطمینان حاصل شــود که فرایند عادالنه برای شــهروندان بهویژه زنان امکانپذیر شــود.
صنعت هوش مصنوعی همواره در حال پیشــرفت اســت و به منظور رعایت دســتورالعملهای
مصنوعی قابلاعتماد و منطبق با حقوق بشر (مانند اصل عدم تبعیض براساس
اخالقی برای هوش
ِ
جنسیت) ،نظارت نقش مهمی ایفا میکند؛ بهویژه در مواقعی که مفاهیم هوش مصنوعی بهطور
کامل درک و تجزیهوتحلیل نشــدهاند؛ ازاینرو دولتها باید بررسی کنند چگونه سیستمهایی که
مورد استفاده قرار میگیرند میتوانند آثار تبعیضآمیز داشته باشند .شفافیت دادههای استفادهشده
یــا مفروضهای موجود در الگوریتم میتواند در مرحلۀ نظــارت کمک کند .همچنین دولتها
باید راههای تقویت قوانین در این زمینه و حمایت از آژانسهای تحقیقاتی و اجرایی موجود ،برای
مقابله با آثار منفی هوش مصنوعی در زمینههای مربوطه را بررسی کنند (Advisory Committee
.)on Equal Opportunities for Women and Men, 2020

مدیریت چالشهای توسل به هوش مصنوعی
.5
ِ

ملتها ،گروهها و افراد در مورد نحوه بهکارگیری و پاســخ به مصارف مختلف هوش مصنوعی
انتخابهایی دارند .پاســخهای سیاستی آنها میتواند اســتفاده از هوش مصنوعی را هدایت،
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محدود یا تشــویق کند .به منظور مدیریت چالشهای پیش رو ،دولتها باید برای اســتفاده از
مزایــای هوش مصنوعی و کاهش اثرات مخرب آن ،اســتراتژی ملی اتخاذ کنند (Michael C.,
 .)et.al, 2018بــا اینکه نمیتوان تأثیر نامطلوب هوش مصنوعی بر حــق افراد در بهرهمندی از
کار شایســته را انکار کرد ،اما ممنوعیت توســل به این فناوری نیز اقدامی غیرمنطقی محسوب
میشــود؛ بنابراین بهترین گزینه ارائــه راهکارهایی به منظور کنترل و نظــارت بر فرایند تولید،
عرضه و توسل به هوش مصنوعی در راستای جلوگیری از نقض حق کار است؛ راهکارهایی که
در قالب تعهدات حقوقی بر دولتها تحمیل میشوند .این تعهدات در سه دسته کلی طبقهبندی
شدهاند:
 .5-1پیشبینی و ارزیابی آثار توسل به هوش مصنوعی
دولتها موظفاند پیش از توســل به هوش مصنوعی و در خالل فرایند توسل به قابلیتهای آن
در زمینه خودکارکردن و تسریع امور مرتبط با جذب نیروی کار ،تحقیقات مفصلی را در راستای
ارزیابی خطر و پیشبینی عواقب ناخوشایند حاصل از هوش مصنوعی بر حق اشتغال به صورت
مستمر و زمانبندیشده صورت دهند .این ارزیابیها که هم به صورت مستقل از سیستم هوش
مصنوعی و خارج از سیســتم آن توســط کارشناسان ِخبره قابلاجراســت ،باید دربرگیرندۀ این
مراحل باشــد :انجام تحقیقات و آزمایشهای دقیق و جامع توسط کارشناسان ِخبره و مستقل،
شناسایی و تشخیص موارد سوگیری موجود در دادهها و اصالح آنها در راستای رفع خطرهای
کردن روند توسعه و تولید درصورتیکه امکان رفع خطرهای احتمالی
احتمالی و باالخره متوقف ِ
و نقاط ضعف موجود ممکن نباشد.
بدینمنظــور و در جهت نیل به اهداف فوق ،تهیه و تدویــن چهارچوب حقوقی جامعی در
راســتای هدایت و نظارت بر فرایند ارزیابی خطر ،امری گریزناپذیر اســت .هنگام تدوین و تهیه
چهارچوب مزبور در وهله نخســت باید به این موضوع پرداخته شــود که هدف اصلی از اجرای
فرایند ارزیابی چیســت و اینکه قرار اســت در چه مرحلهای از چرخه تولید یا توســل به هوش
ً
مصنوعی انجام شــود؛ البته ارزیابی خطر نباید صرفا محدود به ارزیابی الگو و الگوریتمهای به
کار گرفتهشــده در هوش مصنوعی باشــد ،بلکه ارزیابی چگونگی جمعآوری َابردادهها و تفسیر
خروجیهای سیستم هوشــمند نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است .همچنین توجه به این نکته
ضروری است که میزان و ماهیت کنترل معنادار انسانها در چرخۀ فعالیت هوش مصنوعی مورد
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ارزیابی واقع شــود؛ چراکه در صورت مداخلۀ معنیدار انســانی در نتایج ارائهشده نمیتوان آثار
ً
ناخوشایند را صرفا به مشکالت موجود در سیستم هوش مصنوعی نسبت داد.
ترشدن
در نهایت اگر ارزیابیها نشان دهد که هوش مصنوعی و توسل به آن ابزاری برای آسان
ِ
فرایند جذب نیروست و منجر به لطمههای جدی بر حق کار خواهد شد ،یا اینکه سامانه هوشمند
در حال استفاده با توجه به عملکردی که تاکنون داشته است ،نقض حق بهرهمندی از کار شایسته
را با خود به دنبال داشته است ،دولتها مکلفاند در چهارچوب نظام حقوقی پیشبینیشده برای
ارزیابی آثار حقوق بشــری ،اقدامات و سازوکارهای الزم را در پیش بگیرند .نکتۀ دیگری که باید
به آن توجه شود ،نقش برجستۀ شــرکتهای خصوصی در فرایند تحقیق ،تولید و توسعۀ فناوری
هوش مصنوعی اســت .تعهد دولتها در ارزیابی خطر تنها متوجه مؤسسهها و نهادهای دولتی
نیست و باید اقدامات قانونی الزم برای نظارت بر عملکرد شرکتهای غیردولتی و تضمین انجام
ارزیابی خطر توســط آنها صورت گیرد و در صورت خودداری از پذیرش فرایند ارزیابی خطر به
نظر میرسد بهترین راهکار عالوه بر رسیدگیهای قضایی ،قطع همکاری دولتها با این شرکت
و استفادهنکردن از محصوالت هوشمند آنها باشد.
موضوع ارزیابی خطر و نقش مهم آن در کاهش آثار نامطلوب هوش مصنوعی ،بهعنوان یک
بحث جدی در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است و میتوان به نخستین پیشنویس
توصیههای اخالقی یونســکو در مورد هوش مصنوعی (First Draft of the Recommendation
 1)on the Ethics of Artificial Intelligenceاشــاره کرد که در بخشی از آن با عنوان ارزیابی آثار
اخالقی ،به این موضوع پرداخته شده است .تهیهکنندگان پیشنویس از همۀ دولتها میخواهند
فرایند ارزیابی خطر را در ارتباط با آثار حقوق بشــری هوش مصنوعی اجرا کنند و تا جای ممکن
با جلوگیری از نقض اصول بنیادین حقوق بشــر ،در راســتای اجرای تعهدات بینالمللیشــان
3
براساس منشور ســازمان ملل متحد 2و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

 .1در دسامبر  ،2020متن پیشنویس براساس قطعنامه صادره در چهلمین نشست مجمع عمومی یونسکو ،توسط
گروهی متشکل از  24متخصص در زمینههای مرتبط با هوش مصنوعی ،اخالق و حقوق ،در قالب هشت بخش
تهیه و تدوین شد .قرار است این پیشنویس در نوامبر  2021برای تصویب به کشورهای عضو ارسال شود.
 .2ن.ک :بند سوم از ماده  1منشور سازمان ملل متحد
 .3ن.ک :ماده  6از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

گام بردارند .نکتۀ قابلتوجه در این بخش از پیشنویس تأکید بر نقش نامناسب و خطرناک توسل
به هوش مصنوعی بر قشــر ضعیف و آســیبپذیر جامعه در بهرهمندی از کار شایسته است؛ آثار
نامطلوبــی که به زعم تهیهکنندگان پیشنویس میتواند عامــل مهمی در افزایش فقر ،نابرابری و
1
اختالف طبقاتی در جوامع باشد.

 .1ن.ک :مواد  50-54نخستین پیشنویس توصیههای اخالقی یونسکو در مورد هوش مصنوعی

تأمین و اجراییشدن حق اشتغال زنان در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعی
آناهیتا سیفی ،نجمه رزمخواه

 .5-2آموزش و مهارتافزایی افراد
هوش مصنوعی با حضور در عرصه اشتغال از سه جهت این حوزه را تحت تأثیر قرار داده است:
جایگزینی مســتقیم و حذف نیروی کار انســانی ،افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند جهت
کار با سیســتمهای هوشمند ،و کاهش هزینهها و افزایش درآمد به دلیل کاهش تعداد نیروی کار
که از این بخش با عنوان بهرهوری یاد میشــود .البته امکان ایجاد این آثار بهســرعت و همزمان
مقدور نخواهد بود؛ کما اینکه در حال حاضر بیکارشدن زنان ،قشر ضعیف و کارگران ردهپایین
جامعه در اثر خودکارشــدن مشــاغل بهعنوان یک نگرانی جدی در ســطح دنیا مطرح اســت.
امروزه لزوم توجه به وجود ارتباط مســتقیم میان خودکارســازی مشاغل و نابودشدن بسیاری از
فرصتهای شغلی ،فقدان انعطافپذیری بازار کار در هماهنگشدن با تغییرات جدید و کاهش
مشاغل غیرخودکار و دوقطبیشــدن مشاغل به دلیل افزایش نابرابری در میزان درآمد ،در صدر
نگرانیهای فعاالن حقوق بشر قرار دارد.
نکتۀ مهم و پیچیدهای که ممکن اســت عالوه بر موارد گفتهشــده ذهــن هر فردی را به خود
خودکارکردن مشاغل به صورت کلی نیاز به نیروی انسانی را از بین
مشغول سازد این است که آیا
ِ
کار فاقد مهارتهای پیشرفته
میبرد ،یا اینکه نیاز به نیروی انسانی آموزشدیده را به ضرر نیروی ِ
و نوین افزایش میدهد؟ ( .)Bessen, 2018: 16گاهی خودکارشدن مشاغل منجر به ازبینرفتن
آن موقعیت شــغلی بهطور کامل نخواهد شد ،بلکه با تغییر شرایط نیاز به وجود متصدی ماهری
برای نظارت بر عملکرد صحیح سیســتم هوشمند و رفع مشکالت و خطاهای ایجادشده مطرح
خواهد شــد .در این راستا ،لزوم جایگزینی نیروی کار غیرماهر با نیروی کار آموزشدیده ،امری
گریزناپذیر خواهد بود.
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با توجه به استقبال روزافزون کشورها از فناوری هوش مصنوعی و با استناد به تعهدات حقوقی
کــه دولتها در راســتای تأمین و اجرای حق کار بر عهده دارند ،به نظر میرســد توجه به بحث
آموزش ،مهارتافزایی و آشناکردن با این فناوری نوین به یکی از اولویتهای مهم نظام آموزشی
کشــورها در سطح دنیا تبدیل شــده باشد؛ موضوعی که در گزارش ســالیانۀ سازمان بینالمللی
کار با عنوان پیامدهای اقتصادی هوش مصنوعی بر اشــتغال 1در ســال  2018به آن پرداخته شده
خودکارسازی مشاغل بر حق بهرهمندی از کار
است .در این گزارش ضمن توجه به پیامدها و آثار
ِ
شایســته در جوامع مختلف و تأیید وجود رابطۀ مستقیم میان افزایش مهارتهای مرتبط با هوش
مصنوعی و افزایش شانس دسترسی به موقعیتهای شغلی ،بهصراحت از تعهد دولتها در ارائه
خدمات آموزشــی و مهارتافزایی بهعنوان بخش مکمل و جداییناپذیر توسل به سیستم هوش
مصنوعی صحبت شــده است و بهطور خاص بر تعهد آنان به آموزش کارگران معمولی در جهت
تأمین شــرایط الزم برای بهرهمندی از اشــتغال دائم و طوالنیمدت تأکید کرده است (Samaan,
.)Rossana, Ernst, 2019: 16-18
 .5-3جبران خسارت ناشی از توسل به هوش مصنوعی
نکتۀ مهم دیگری که در حال حاضر بســیار مورد توجه اســت ،لزوم جبران خسارتهای وارده به
دلیل توسل به سیستم هوش مصنوعی است .در این راستا ،نقض حق کار و بروز خسارت به دلیل
توســل به هوش مصنوعی از دو جنبه دارای اهمیت است :یکی از نظر نرمافزارهای هوشمند فعال
در فرایند جذب نیرو که میتوانند دارای سوگیریهای غیرمنطقی باشند ،و دیگری خودکارسازی
براســاس مطالب مطرحشده در بخشهای پیشــین ،دولتها میتوانند
برخی مشــاغل .هرچند
ِ
بــا اجرای برنامههای ارزیابی خطر و البته بهروزرســانی برنامههای آموزشــی و مهارتآموزی تا
حدودی در جهت کاهش ایجاد آثار و عواقب منفی قدم بردارند ،اما هنوز احتمال نقض حق کار و
تحمیل خسارت بر افراد وجود خواهد داشت .به همین دلیل بحث ایجاد مسئولیت و لزوم جبران
خســارتهای وارده در اثر توسل به هوش مصنوعی در سطح ملی و بینالمللی مطرح شده است،
اما نکتۀ قابلتوجه این است که علیه چه شخصی میتوان دعوای جبران خسارت را مطرح کرد؟

1. The Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work

تأمین و اجراییشدن حق اشتغال زنان در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعی
آناهیتا سیفی ،نجمه رزمخواه

در دنیای امروز با توجه به رشد و پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی ،جهانیان با سیستمهای
هوشمندی مواجهاند که دارای قابلیتها و تواناییهای یک انسان بالغ هستند .به همین دلیل این
ابهام ایجاد شده است که با توجه به تواناییهای هوش مصنوعی آیا میتواند به صورت مستقل از
عهدۀ جبران خســارتهای ایجادشده برآید؟ پاسخ مثبت به این پرسش نیازمند آن است که برای
ِ
هوش مصنوعی با توجه به قابلیتها و تواناییهایش ،شــخصیت حقوقی مستقل فرض شود ،اما
کشورها چه در سطح ملی و چه بینالمللی ،چنین شخصیتی را برای هوش مصنوعی نپذیرفتهاند
()Cerka, 2015: 380؛ پس مسئولیت جبران خسارتهای وارده بر عهده کیست؟ با توجه به اینکه
در حال حاضر هوش مصنوعی بهمثابه ابزار و نه موجودی مســتقل و دارای شخصیت به رسمیت
شــناخته شده است ،طرح مســئله الزام هوش مصنوعی به پذیرش مسئولیت ،در عمل قابلقبول
نیســت .به همین دلیل در چهارچوب نظام حقوقی فعلی از مســئولیت دولتها و شــرکتهای
خصوصی فعال در حوزه هوش مصنوعی صحبت میشود.
دولتها در راستای تأمین و اجرای تعهدات حقوق بشری خود مکلف هستند با توجه به نوع
و ماهیت خســارتهای ایجادشده در اثر توســل به هوش مصنوعی ،اقدامات مؤثر و جامعی را
برای جبران آسیبهای وارده بر حق بهرهمندی اشخاص از کار شایسته ،طراحی و اجرا کنند .این
اقدامات را میتوان در قالب دو بخش دستهبندی کرد:
برگزیدن شــیوههای جبرانی از طریــق حمایتهای مالی و توســعۀ بیمههای بیکاری با
.1
ِ
اختصاص بودجۀ خاص جهت تأمین معیشت افرادی که به دلیل خودکارسازی مشاغل،
بیکار شــدهاند؛ تا زمانی که بتوانند شــغل مناســبی برای امرار معاش پیدا کنند .به نظر
میرســد پیشبینی بودجه رفاهی به منظور حل مشکالت مالی ناشی از توسل به سیستم
هوش مصنوعی ،موضوعی اســت که دولتها باید به مــوازات تصویب قوانین مرتبط با
تولید ،توسعه و توسل به این فناوری مدنظر قرار دهند؛
 .2بخش دوم از اقدامات جبرانی ،پیشبینی ســاختارهای حقوقی الزم به منظور اقامه دعوا
توســط فرد زیاندیده اســت .هر فردی که ادعا میکند در اثر تولید ،گسترش و توسل به
قابلیتهای هوش مصنوعی توسط نهادهای دولتی یا غیردولتی متحمل ضرر و زیان شده
است ،باید این حق را داشــته باشد که به مراجع قانونی دارای صالحیت برای اقامه دعوا
و دادخواهی مراجعه کند .تصویب قوانین الزم دربارۀ تأســیس نهادهای حقوقی مستقل،
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تعیین صالحیتها ،ماهیت مسئولیت قابلانتساب به سیستم هوش مصنوعی ،بار اثبات
دعوا و شیوۀ ارائه ادله و اســناد ،از جمله موارد مهمی است که دولتها وظیفۀ رسیدگی
به آنها را خواهند داشت.
با توجه به پیچیدگی ســاختار و عملکرد سیســتم هوش مصنوعی ،تهیه و تدارک اسناد و ادلۀ
الزم جهت اثبات دعوا توســط فرد قربانی ،بسیار دشوار است؛ موضوعی که میتواند نابرابری در
وضعیت طرفین دعوا حین رســیدگی به موضوع مورد اختالف و صدور حکم به بیحقی قربانی
را در پی داشــته باشد .به همین دلیل ،دولتها وظیفه دارند شرایط دسترسی قربانیان به اطالعات
الزم را بــرای اثبات ادعای خود فراهم کنند؛ از جمله اطالعاتی دربارۀ تفســیر دادههای ورودی
و عملکرد خروجیهای سیســتم هوش مصنوعی .پذیرش و اجرای نظریه مســئولیت مطلق در
دعاوی مرتبط با هوش مصنوعی ،میتواند گام بسیار مثبتی در راستای موفقیت فرایند رسیدگی به
دعوای جبران خسارت به نفع قربانیان باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها

مانند حق
با توجه به پیچیدگی و تنوع مســائل حقوق بشــری مرتبط با فناوری هوش مصنوعی ِ
کار زنان ،ایجاد چهارچوبی جهانی براســاس ارزشها و اصول بنیادین حقوق بشری در راستای
هدایت و راهنمایی دولتها برای شــکلدهی به سیاســتها و قوانینشان ازیکسو و هدایت و
کنترل فعالیتهای تحقیقاتی و تجاری بخش خصوصی ازســویدیگر الزم است .اهمیت توجه
بــه اصول و قواعد حقوق بشــری در فرایندهای مرتبط با عرضه هوش مصنوعی و ماشــینهای
هوشــمند زمانی دوچندان میشــود که نگرانیهایی از تأثیر این فناوری بر مسائل حیاتی جامعه
از جمله اشــتغال مطرح میشود .چراکه با توســل به هوش مصنوعی در هریک از این زمینهها
برگزیدن رویههای جدید و واکنشهای مناســب حقوقی ،کسب
و زندگی در جامعه هوشــمند،
ِ
مهارتهای تازه و ایجاد مبانی مسئولیتی متفاوت ،ضروری است.
بیشــک نمیتوان منکر نقاط قوت و فواید ناشی از توســل به فناوری نوین هوش مصنوعی
در راســتای تسریع و تسهیل برخی از مشــاغل و غلبه بر ضعفهای انسانی شد ،اما نگرانیهای
شدن بخش
منفی ناشی از توسل به این فناوری بر وضعیت اشتغال و بیکار ِ
ایجادشــده دربارۀ آثار ِ
وســیعی از جمعیت شاغل در بخشهای خدماتی و همچنین وجود سوگیریهای غیرمنطقی در
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نرمافزارهای طراحی شده جهت غربالگری متقاضیان اشتغال ،موضوعی نیست که بتوان بهسادگی
از کنار آن گذشــت؛ چراکه حق کار و داشتن امنیت شــغلی بهعنوان یک مفهوم اساسی در نظام
بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؛ موضوعی که باید در جوامع مختلف هنگام
خودکارکردن مشاغل و بیکارشدن انسانها بهویژه زنان مدنظر قرار گیرد.
ِ
در حــال حاضر بــا توجه به افزایش تعــداد متقاضیان ،فرایند تشــخیص هویت ،ارزیابی و
جذب نیروهای تازه ،به مســئلهای پیچیده و زمانبر تبدیل شده است .هوش مصنوعی با توجه به
قابلیتهایی که در زمینه تســریع انجام امور و افزایش سرعت تجزیهوتحلیل دادهها دارد ،به نحو
ِ
روزافزونی در فرایند بهکارگیری و استخدام نیروی کار مورد استقبال قرار گرفته است .در این راستا
داوطلبان جویای کار طراحی شــدهاند که با بررسی رزومۀ آنان ،اطالعات
نرمافزارهای ارزیابی
ِ
متقاضیان
موجود را بر اســاس معیارهای از پیش تعیینشده طبقهبندی میکنند ،سپس لیستی از
ِ
واجد شــرایط جهت دعوت به مصاحبه را در اختیار مؤسســه یا ســازمان درگیر در فرایند جذب
نیروی کار جدید قرار میدهند .نرمافزارهایی که در این زمینه به کار گرفته میشوند ،با استفاده از
الگوریتمهای معین ،الگویی را ایجاد میکنند و با اســتفاده از این الگو به پیشبینی و ارائه نتیجه
می پردازند .این الگوریتمها براساس دادههای از پیش جمعآوریشده در زمینۀ مسائلی همچون
سن ،جنســیت ،نژاد ،روابط اجتماعی و غیره طراحی میشوند .به همین دلیل ،نگرانیها با توجه
به اثبات وجود ســوگیری در دادههای جمعآوریشده دوچندان میشود .برای مثال ،متخصصان
شركت آمازون متوجه شــدند برنامهاي كه اين شــركت برای بهکارگیری نيروهاي جديد استفاده
میکند ،ســوگيري معناداري را به نفع داوطلبان مرد نشان ميدهد .به عبارت ديگر الگوريتمهاي
يادگيري ماشــين به گونــهای طراحي و برنامهريزي شــده بودند كه متقاضيان مرد را نســبت به
متقاضيان زن در اولويت قرار دهند .براي تشــخيص اين موضوع ،به کلمههایی اســتناد میشد
كه متقاضيان در رزومهشــان استفاده كرده بودند؛ یعنی رزومههاي حاوي افعالي كه اغلب توسط
مردان استفاده ميشود ،نسبت به ساير روزمهها در اولويت قرار گرفته بود؛ بنابراين متقاضيان مرد
از شانس بيشتري براي اشغال موقعيتهاي شغلي برخوردار شده بودند.
در این راســتا به نظر میرسد ،دولتها در سطح کالن مکلفاند با انجام نظارتهای قانونی
و توســل به ارزیابی خطر با کمک کارشناســان ِخبره و مســتقل تا جای ممکن پیشــگیریهای
الزم را به منظور کاهش عوارض و آســیبهای ناشــی از توسل به سیستم هوش مصنوعی انجام
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دهند .عالوهبراین ،طراحی برنامههای حمایتی نیز باید مورد توجه آنها باشــد؛ از جمله تشکیل
کمیسیونهای مستقل از کارشناسان حقوقی و علوم رایانه به منظور نظارت بر محتوای برنامههای
طراحیشده جهت کاربرد در سیستمهای هوش مصنوعی شامل نظارت بر نوع و ماهیت دادههای
ِ
جمعآوریشــده و تحلیل آنها با هدف کاهش ســوگیریهای غیرمنطقی بــا تأکید بر تغییر نوع
مانند مهارتسنجی؛ تشکیل
دادههای مورد بحث از مســائل جنسیتی به سمت مســائل مهمتر ِ
کارگروههای متخصص با هدف طراحی نرمافزارهای اســتاندارد غربالگر متقاضیان اشــتغال از
جمله زنان.
در این راســتا باید از کارشناسان خواسته شود تا به جای طراحی الگوریتمی واحد برای تمام
متقاضیان ،چندین الگوریتم طراحی شــود تا واجدین شــرایط به گروههای مختلفی تقسیم شده
و هریک با متقاضیان مشــابه خود در گروه مربوطه مقایســه شوند .بهعنوان مثال ،برای سنجش و
ارزیابی قابلیتها و تواناییهای متقاضیان مرد و زن ،از الگوریتمهای جداگانهای اســتفاده شود.
به زبان ساده مردان در گروهی جدا از زنان طبقهبندی و رزومهشان مقایسه و بررسی شود .در حال
حاضر در طراحی سیســتمهای هوش مصنوعی نقش زنان بســیار اندک و محدود است .بهرغم
تقاضا بــرای متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات و دیجیتال بــا زمینههای فنی و همچنین
رشد مثبت این بخش ،شکاف جنسیتی در صنعت فناوری همچنان پابرجاست .بهرغم
روند روبه ِ
ِ
داشــتن مهارتهای دیجیتالی مشــابه ،مهارتهای زنان بیشــتر از مردان زیر سؤال میرود .در
صنعت هوش مصنوعی ،غلبه با مردان است و بهرغم پتانسیل مثبت زنان ،دیجیتالیشدن ممکن
ً
است موقعیت آنان را در بازار کار به خطر بیاندازد ،زیرا هنوز تعداد نسبتا کمی از زنان در آموزش
فناوری اطالعات و ارتباطات و حرفههای فناوری اطالعات و ارتباطات ،اغلب به دلیل سوگیری
جنسیتی آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتمها گنجانده شدهاند.
هوش مصنوعی خطر شــکاف جنســیتی را افزایش میدهد؛ بنابراین بایــد اقدامات مثبتی
برای جذب بیشــتر زنان در زمینههای طراحی و برنامهنویسی هوش مصنوعی انجام داد .افزایش
آگاهی بین ذینفعان در مورد نیاز به داشتن هوش مصنوعی و بخش فناوری با رویکرد متعادلتر
به جنســیت با جذب و تشــویق بیشــتر زنان برای کار در این زمینه ،در همۀ سطوح الزم است.
همچنین باید اطمینان حاصل شود که آژانسها و سازمانها بهویژه نهادهای زنان ،وظیفۀ نظارت
بر رعایت هوش مصنوعی را انجام میدهند؛ بنابراین یک سیاســت فراگیر برای هوش مصنوعی

باید اطمینان یابد که توســعۀ فناوری هوش مصنوعی سبب افزایش نابرابری جنسیتی ،اجتماعی
و اقتصادی نمیشــود .هوش مصنوعی پیش از هر چیز باید به ما در ارتقای حقوق اساسی بشر و
بهبود انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی کمک کند.
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