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 مقدمه
 

همچون هوش  ینینوهای یفناور یریکرونا لزوم استقرار و بکارگ روسیو وعیدر دوره ش
های توسط شرکت یهوش مصنوع یریشد. از بکارگ انینما شیاز پ شیبها دولت یبرا یمصنوع

جهت  یمصنوعهوش های ستمیتا س دیجد یو داروها یدرمان یهاتوسعه روش یبرا ییدارو
به  یماریب طیشرا تیر یمد یهمراه همه و همه براهای یگوش با مارانیب یریو رهگ ییشناسا

 .آمدندها کمک دولت

توانند می هستند وها در دولت یهوش مصنوع یریبکارگ یایاز مزا یادها تنها گوشهکاربر  نیا
چگونه ها که دولت نستیا یکمک کنند. سوال اصلها به دولت یساز میتصمهای در همه حوزه

 Oxford Insightsکه موسسه  یدی. در گزارش جدرندیبهره گ یانقالب هوش مصنوع نیاز ا دیبا
 زانیبنام م ی( انجام داده است به کمک شاخصیجهان قاتی)مرکز توسعه تحق IRDC یبا همکار

 در پاسخ دادن به پرسش مذکور دارد. یسعها دولت یهوش مصنوع یآمادگ
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 دولت ها یهوش مصنوع یآمادگ زانیشاخص م
 

 نیشدند. ا یبعد طراح 10در  هیو نما رشاخصیز  33شاخص مذکور  جادیو ا لیتشک یبرا
 شیافزا نیبعد بودند. ا 4و  رشاخصیز  11 بیبه ترت 2019گزارش در سال  یتعداد در نسخه قبل

جهت استقرار  یکشورها را در حوزه آمادگ طیتواند شرامی یلیتحلهای در تعداد ابعاد و شاخص
جهان به  ییایمنطقه و حوزه مهم جغراف 9گزارش  نیبکشد. در ا ریبه تصو تربه یهوش مصنوع

 یهر منطقه مورد بررس یاصل یکشورها کیبه تفک یجهت استقرار هوش مصنوع یلحاظ آمادگ
  .دشدن یگزارش بررس نیکشور در ا 179قرار گرفتند و مجموعا  لیو تحل

جهت  یبه لحاظ آمادگ کا،یمتحده آمر  االتیبعمل آمده مشخص شد کشور اهای یبررس در
قدرتمند  یکشور بعد 4قرار دارد و  ایدر دولت در رتبه اول دن یهوش مصنوع یاستقرار فناور

 نیفنالند، آلمان و سوئد( ا ا،یتانیقرار دارند. )بر  یغرب یدر منطقه اروپا یلحاظ همگ نیاز ا ایدن
نمره  نیباالتر  یغرب یو اروپا یشمال یکایحوزه آمر  یکه کشورها نستیموضوع نشان دهنده ا

 .اندرا در شاخص مورد بحث گزارش کسب کرده یکل نیانگیم

 یعنی ایدر دن یفناورهای گاهیپا نیو مهمتر  نیاز بزرگتر  یکیبواسطه وجود  کایآمر  کشور
برسد.  ایدر دن یدر حوزه هوش مصنوع یفناورانه قدرتمند گاهی" توانسته به جایول کونیلی"س

روشن و  یندارند اما بواسطه استراتژ یفناور یگذرگاه اصل کی کایبه مانند آمر ها ییاگرچه اروپا
جهت استقرار هوش  ییقدرت باال یداراها یاستراتژ نیبر اها اروپا و تمرکز دولت هیاتحاد ورانهفنا

 .ع خود هستندمتبوهای در دولت یمصنوع

 ایدر دن یدر حوزه هوش مصنوع شرفتیپ ینمادها نیتر  یاز اصل یکیبه عنوان  نیچ کشور
 یگزارش نمره ا نیدر ا بیعج یحوزه به شکل نیدر ا کایآمر  بیرق یکشورها نیتر  یو از اصل

 نیا توان ازمی است. در واقع ستادهینوزدهم ا گاهیدر جا ایتر از حد انتظار دارد و در دن نییپا
با  یجهت استقرار هوش مصنوعها دولت یآمادگ زانیبرداشت نمود که شاخص م نگونهیرتبه ا

در  لیمتفاوت است. در واقع شاخص مورد تحلها در دولت یهوش مصنوع یاعمال و اجرا زانیم
 یهوش مصنوع یجهت اجراها و عوامل توامندساز دولتها تیظرف یگزارش به بررس نیا

  هادر دولت یهوش مصنوع یاجرا زانیمفهوم م پردازد نه بهمی

 یبر اجرا یا ژهی" تمرکز ویهوش مصنوع ی"برنامه توسعه نسل بعد یساز ادهیبا پ نیچ دولت
باالتر از خود  یاز کشورها یاریاز بس نهیزم نیخاطر در ا نیداشته است و به هم یهوش مصنوع
 .برتر عمل کرده است اریبس یجهت اسقرار هوش مصنوع یآمادگ زانیدر شاخص م



 
 

  
  

 4سس

 

 ایده پردازان فردا

 

WWW.SAYTEK.IR                          SAYTEK.IR 

و  یدولتهای تیدر فعال یاستقرار هوش مصنوع ایدن یاز کشورها یاریحال حاضر در بس در
 یاتیح اریمفهوم بس کی یآمادگ زانیرسد درک ممی بنظر نیاست بنابرا هیدر مراحل اول یعموم
در کشورها  یهوش مصنوع یدر راه اجرا یآمادگ شیافزا یبرا یساز تیامروز است. ظرف یایدر دن

تواند می گزارش در واقع نیشده در ا فیراه خواهد بود و شاخص تعر  نیدر ا یساسا یا هیپا
  .مشخص کند نهیزم نینقاظ ضعف و کمبودها را در ا

و جنوب و مرکز  بیکارائ یایو حوزه در  نیالت یکایآمر  قا،یآفر  یجنوب صحرا ییایجغراف مناطق
عدم  یباال زانیم انگریموضوع ب نیشاخص هستند. ا نیدر ا ازاتیامت نیکمتر  یدارا زین ایآس

تواند منجر به می باشد که خود ندهیآ یایدر دن یجهت استقرار هوش مصنوع یتوازن در آمادگ
 لحاظ باشد.  نیعقب مانده از ا یدر کشورها ندهیتر در آ فیضع اریبس یخدمات عموم افتیدر 
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 یصنوعاستفاده مسئوالنه از هوش م
را امضا نمودند  OECD یموسوم به قواعد هوش مصنوع مانیپ ایکشور در دن 42، 2019در سال 

استفاده خواهند  یو در خدمت بشر هوش مصنوع زیدهند که تنها از مصارف صلح آم نانیتا اطم
موسوم  یمانیهم پ یاروپا با همکار هیدولتمرد در اتحاد 14ها تیفعال نینمود. امسال در ادامه ا

از استفاده  تیحما یدر راستا یمانینمودند که پ جادیرا ا یهوش مصنوع یجهانهای یمکاربه ه
 .باشدمی یو استقرار مسئوالنه هوش مصنوع

دهند که تنها می نشان ایامضاشده در سطح دنهای موافقتنامه ریدر کنار ساها مانیپ نیا
به  یستیباها و دولت ستین یکاف ییبه تنها یهوش مصنوع یو اجرا یساز ادهیاستقرار و پ

 .هم باشند ندهیدر آ یفناور نیجهت استفاده مسئوالنه از ا ییدنبال راهکارها

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه  یجهت استقرار هوش مصنوعها دولت یآمادگ زانینسخه امسال گزارش م در
Oxford Insights یرشاخصیز  یاستفاده مسئوالنه از هوش مصنوع تینشان دادن اهم یبرا 

خود  رشاخصیز  نینموده است. ا یمعرف زین یتحت عنوان استفاده مسئوالنه از هوش مصنوع
 کیموسوم به نورد ینشان داد که کشورها رشاخصیز  نیا یرسبر جیاست. نتا هینما 9از  یبیترک

 5جزو  ینروژ، فنالند و سوئد همگ ،یاستون یهستند. کشورها نیبرتر  ایدر دن نهیزم نیدر ا
جهت استقرار  یآمادگ نهیکه در زم کایمتحده امر  التیو ا ایتانیاند. بر  نهیزم نیکشور برتر در ا
هند  ه،یدارند. روس یتر نییرتبه به مراتب پا اخصش نیسردمدار هستند در ا یهوش مصنوع

 شاخص هستند. نیکشورها در ا نیتر  نییجزو پا یهمگ نیو چ
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 و دولت ها یهوش مصنوع
یادگیری ماشینی که عدم های دهند گرفته تا مدلمی بات هایی که مشاوره روانیاز چت 

کنند همه و همه از کاربردهای هیجان انگیز و نوین هوش می شفافیت مالی اشخاص را مشخص
 هستند. ها مصنوعی در دولت

 پیش بینی

ن عوارض سخت توان بیمارانی که بیشتریمی بزرگهای می توان با استفاده از پایگاه داده
 شوند را شناسایی نمود.می را متحمل 19بیماری کووید 

 شناسایی

 وسیعهای شناسایی الگوهای غیرمعمول در پایگاه داده

 تشخیص تصویر

مختلفی مانند سالمت، حمل و نقل و بخش پلیس بکار های تواند در حوزهمی این کاربرد
 گرفته شود.

 طبیعیهای پردازش زبان

و یا ها مصنوعی جهت پردازش متون و گفتارهای انسانی که در چت بات استفاده از هوش
 تحلیل احساسات کاربرد دارد.

ها با توجه به گستره وسیع کاربردهای هوش مصنوعی در دولت اهمیت این حوزه در نزد دولت
باشد. برای رسیدن به پتانسیل حداکثری این فناوری می و به تبع آن شهروندان بسیار واضح

 تها باید بدانند چقدر برای پیاده سازی آن آمادگی دارند. دول
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 یدولت جهت استقرار هوش مصنوع یدهنده آمادگ لیعناصر تشک
 

ها شود دولتمی باعث یزیمنظر است که چه چ نیدر واقع از ا OI گزارش دگاهیراهکار و د
 نیدر ا دگاهید نیمتناسب با ا هیداشته باشند. سه فرض یآمادگ یاستقرار هوش مصنوع یبرا

 :گزارش توسعه داده شده است

 نیالزم را داشته باشند و در ع اقیاشت یهوش مصنوع یساز ادهیپ یبرا یستیباها دولت .1
 .اکتساب کرده باشند زیمتناظر با آن را ن یو نوآور یفناور نیوفق دادن خود با ا ییحال توانا

  .دارند یاز بخش فناور یمناسب هوش مصنوع یابزارها نیبه تأم ازینها دولت .2

صحت باال بنا شوند و  یو دارا ادیاستوار و ز های بر اساس داده دیابزارها با نیا .3
 مناسب های رساختیز 

 شده باشد. جادیبه شهروندان اها جهت انتقال آن

 

استقرار هوش  یها برادولت گاهیتر از جا قیدق یابی: ارز نیهای نوشاخص
 یمصنوع

 

شده اند.  نیتدو یشاخص اصل یابیجهت ارز  رشاخصیز  OI  ،33گزارش  دیدر نسخه جد
 زین یهوش مصنوع اتیبار مبحث اخالق نیاول یاست که امسال برا نیا گرید تینکته حائز اهم

شاخه روز به روز در حال گسترش است و  نیشاخه مورد بحث قرار گرفته است. ا کیبه عنوان 
وجود دارد. در تک تک  زیاز بابت آن ن ییها ینگران یهوش مصنوع یریبا توجه به همه گ

 میتصم یرا به سمت و سوها ستمیاز مشکالت موجود که س یکی یهوش مصنوعهای شاخه
های بار شاخص نیاول یعلت برا نیبرد عدم توازن در داده هاست. بهممی نادرستهای یریگ

نسخه از گزارش مورد استفاده قرار گرفته  نیدر ابار  نیاول یداده ها" برا یمربوط به "گستردگ
های گروه ایزنان و مردان  انیدر م نترنتیاستفاده از ا انیمهای شاخص شکاف نیاست. ا
دولت جهت استقرار  یآمادگ زانیشاخص م نیکند. امی یریرا اندازه گ نییباال و پا یاجتماع

 سازد.می همه اقشار جامعه را مشخص انیدر م یعادالنه هوش مصنوع
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 معیار شمول نوین: ایجاد شاخص آماری قدرتمند

معتبر برای کشورها به عنوان یک معیار در نظر گرفته شد های در گزارش امسال میزان داده
 172تا نمره نهایی و رتبه نهایی داده شده از اعتبار بیشتری برخوردار باشد. بنابر همین موضوع 

درصد داده برای آنها وجود  50د در این گزارش همگی در شرایطی هستند که حداقل کشور موجو
 داشته باشد. 

 زیرشاخص جدید: استفاده مسئوالنه از هوش مصنوعی

تشخیص چهره گرفته تا طراحی سیاست هایی جدید های از نیاز به وجود قوانین برای سیستم
سازی با هوش مصنوعی. اینها تنها گوشه برای جلوگیری از تشدید عدم مساوات بدلیل خودکار 

 باید برای مقابله با انها خود را آماده کنند.ها ای از مشکالتی هستند که کشورها و دولت
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 ز کلی کشورها در شاخص آمادگی استقرار هوش مصنوعی در دولترتبه و امتیا

 امتیاز کشور رتبه
 85.479 ایاالت متحده آمریکا 1
 81.124 انگلستان 2
 79.238 فنالند 3
 78.974 آلمان 4
 78.772 سوئد 5
 78.704 سنگاپور 6
 77.695 جنوبی کره 7
 75.618 دانمارک 8
 75.297 هلند 9
 74.43 نروژ 10
 73.767 فرانسه 11
 73.577 استرالیا 12
 73.303 ژاپن 13
 73.158 کانادا 14
 72.616 لوکزامبورگ 15
 72.395 امارات متحده عربی 16
 69.922 استونی 17
 69.219 سوئیس 18
 69.08 چین 19
 68.825 رژیم صهیونیستی 20
 68.244 ایرلند 21
 68.23 اتریش 22
 68.146 نیوزلند 23
 68.041 اسپانیا 24
 65.391 ایتالیا 25
 65.024 لیتوانی 26
 63.92 پرتغال 27
 63.663 مالزی 28
 63.137 بلژیک 29
 62.434 مالت 30
 62.416 لهستان 31
 61.522 جمهوری چک 32
 60.847 روسیه 33
 58.16 اسلواکی 34
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 امتیاز کشور رتبه
 57.631 ایسلند 35
 57.584 لتونی 36
 56.78 قطر 37
 56.226 عربستان سعودی 38
 55.986 اسلوونی 39
 55.983 هند 40
 55.818 مجارستان 41
 55.565 اروگوئه 42
 54.749 بحرین 43
 54.082 قبرس 44
 53.864 موریس 45
 53.431 صربستان 46
 53.089 شیلی 47
 52.099 عمان 48
 51.47 برونئی 49
 51.424 بلغارستان 50
 51.262 کلمبیا 51
 50.782 رومانی 52
 50.754 آرژانتین 53
 50.607 کویت 54
 49.358 مکزیک 55
 49.191 مصر 56
 48.901 اوکراین 57
 48.615 کرواسی 58
 48.25 آفریقای جنوبی 59
 48.156 تایلند 60
 47.933 یونان 61
 47.528 اندونزی 62
 47.464 برزیل 63
 46.554 قزاقستان 64
 46.437 آذربایجان 65
 46.103 بالروس 66
 46.01 ترکیه 67
 45.117 سیشل 68
 44.386 تونس 69
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 امتیاز کشور رتبه
 43.664 مونته نگرو 70
 43.656 کنیا 71
 43.387 گرجستان 72
 42.995 مقدونیه شمالی 73
 42.944 فیلیپین 74
 42.894 ایران 75
 42.824 ویتنام 76
 42.717 ارمنستان 77
 42.552 کاستاریکا 78
 41.759 اردن 79
 41.739 جمهوری مولداوی 80
 41.243 ترینیداد و توباگو 81
 40.802 باربادوس 82
 40.388 سنت کیتس و نویس 83
 40.324 مالدیو 84
 39.991 آلبانی 85
 39.591 پاناما 86
 39.567 رواندا 87
 39.119 آنتیگوا و باربودا 88
 38.728 فیجی 89
 38.655 سری النکا 90
 38.499 غنا 91
 38.357 جامائیکا 92
 37.793 مغولستان 93
 37.469 جمهوری دومینیکن 94
 37.171 ازبکستان 95
 37.096 ناميبيا 96
 36.936 سنگال 97
 36.574 پرو 98
 36.423 مراکش 99
 36.25 بوسنی و هرزگوین 100
 35.906 لبنان 101
 35.81 قرقیزستان 102
 35.717 سنت وینسنت و گرنادین 103
 35.714 دومینیکا 104
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 امتیاز کشور رتبه
 35.695 ورده کیپ 105
 35.554 لسوتو 106
 35.456 سورینام 107
 35.377 بوتان 108
 35.145 پاراگوئه 109
 35.064 گابن 110
 35.039 لوسیا سنت 111
 35.007 تاجیکستان 112
 34.511 گامبیا 113
 34.156 ساحل عاج 114
 33.997 تونگا 115
 33.876 عراق 116
 33.486 پاکستان 117
 33.466 الجزایر 118
 33.45 گرنادا 119
 33.351 لسته-تیمور 120
 33.273 بوتسوانا 121
 33.03 بولیوی 122
 33.003 بنگالدش 123
 32.778 جمهوری متحد تانزانیا 124
 32.411 اکوادور 125
 32.327 ساموآ 126
 32.197 جمهوری دموکراتیک خلق الئو 127
 32.144 کامبوج 128
 32.053 زامبیا 129
 31.668 بنین 130
 31.237 میانمار 131
 31.179 گواتماال 132
 31.015 بلیز 133
 31.007 جیبوتی 134
 30.966 هندوراس 135
 30.956 بورکینافاسو 136
 30.902 اوگاندا 137
 30.864 نیجریه 138
 30.654 کوبا 139
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 امتیاز کشور رتبه
 30.651 کنگو 140
 30.55 گویان 141
 30.318 رفتن 142
 30.238 نیکاراگوئه 143
 30.023 مالی 144
 29.849 کامرون 145
 29.717 نپال 146
 29.66 نیجر 147
 29.433 السالوادور 148
 29.416 موریتانی 149
 29.003 گینه 150
 28.111 وانواتو 151
 27.699 اسواتینی 152
 27.592 کومور 153
 27.321 زیمبابوه 154
 26.76 ماداگاسکار 155
 26.716 ماالوی 156
 26.452 سیرا لئون 157
 26.354 سودان 158
 26.27 ونزوئال 159
 26.169 اتیوپی 160
 25.28 موزامبیک 161
 25.123 گینه بیسائو 162
 24.821 جزایر سلیمان 163
 24.775 افغانستان 164
 24.687 چاد 165
 24.677 کیریباتی 166
 24.648 بوروندی 167
 23.797 جمهوری دموکراتیک کنگو 168
 23.789 آنگوال 169
 21.107 هائیتی 170
 19.33 سوریه 171
 19.072 یمن 172
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 یدیهای کلافتهی
 

فنالند، آلمان و سوئد( در هر  ا،یتانیبر  کا،یگزارش )آمر  نیباال در اهای رتبه یدارا یکشورها
اند. هر پنج کشور کسب کرده ییباال ازاتیدهنده شاخص امت لیشده تشک یسه عنصر معرف

و مدون  هیرا در کشور خود ته یهوش مصنوع یساز ادهیپهای یمذکور در حال حاضر استراتژ
  .نموده اند

نسبت  یازیده امت یرا کسب نموده است و با اختالف ازیامت نیباالتر  یدر حوزه فناور کایآمر 
با  یفناورانه نوپاهای تعداد شرکت نهیمتحده در زم االتیبه کشور دوم قرار دارد. بطور خاص ا

و  198=  کایدارد )آمر  ییباال اری( نمره بسیفناورهای دالر )تک شاخ اردیلیم کی یباال هیسرما
بازار را در  یارزش تجمع زانیم نیکشور باالتر  نیدر ا یفناورانه عمومهای ( و شرکت103=  نیچ
و ها توسط استارتاپ یهوش مصنوعهای شرفتیدارا هستند. درست است که معموال پ ایدن

مانند گوگل،  ییتوسط غول ها هیسرما قیو تزر  تیحما زانیافتد اما ممی کوچک اتفاقهای شرکت
مدنظر برساند. در حوزه  تیرا به عرصه و عمومها یفناور نیتواند امی و آمازون IBM سبوک،یف
رتبه دوم و  یدارد و در اول یخوب طیشرا کایآمر  زین رساختیو ز ها دولت و دادههای رشاخصیز 

 .رتبه هفتم در جهان را داراست یدر دوم

 

خوب  اریگزارش بس نیدر شاخص مورد بحث ا یغرب یمنطقه اروپا ،یشمال یکایاز آمر  پس
قابل توجه دارد و به  اریبس یمنطقه عملکرد نیده او دا رساختیعمل نموده است. در بعد ز 

 یو همکار تیحما زانیم گریقرار دارد. نکته د ایشاخص در صدر دن نیدر ا ایتانیعنوان مثال بر 
 2020 هیاست. در فور  یمنطقه در جهت توسعه هوش مصنوع نیا یرهاهمه جانبه کشو

اعتماد  جادیو ا یشرویپ یاروپا براراهکار -یتحت عنوان هوش مصنوع یاروپا مقاله ا ونیسیکم
 بود. یهوش مصنوع یشرویپ یمنطقه به قطب اصل نیا لیرا منتظر نمود که با هدف تبد

 چین: آمادگی و اجرا

کشوری به مساحت چین به دلیل گستردگی باال قطعا میزان باالیی از عدم توازن را در 
که قدرت باالی شهرهایی شود می مختلف خود خواهد داشت. این موضوع باعثهای بخش

مانند پکن و شانگهای در چین به عنوان دو قطب هوش مصنوعی بزرگ در دنیا اندکی کمرنگ تر 
تواند این سوال را نیز ایجاد کند که چه تفاوتی میان می شود. اگرچه رتبه نسبتا پایین چین

 عی وجود دارد.جهت استقرار هوش منصوعی با میزان اجرای هوش مصنوها میزان آمادگی دولت
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در واقع به عنوان مواد اولیه و عوامل توانمندسازی ها در این گزارش میزان امادگی دولت
کنند. در این می هوش مصنوعی را ممکنهای تعریف شده است که اجرای مفاهیم و فناوری

چین با توجه به ضریب نفوذ پایین تر اینترنت و گوشی همراه و پوشش نامتقارن ها زمینه
موجود های گیرد. اما در بعد اجرا و استفاده از طرفیتمی ارتباطی پشت سر اروپا قرارهای کهشب

کشور اول دنیا در این لیست بهتر و برتر عمل نموده  20خود باید اذعان نمود که چین از تمام 
 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهای هوش مصنوعیاستراتژ ادیازد
هوش مصنوعی هستند روز به روز های تدوین استراتژیتعداد کشورهایی که در حال تهیه و 

هوش مصنوعی نشان دهنده میزان توجه های در حال بیشتر شدن است. ازدیاد استراتژی
تدوینی های دولتمردان در دنیا به گسترش و اهمیت روزافزون این فناوری دارد. البته استراتژی

تند که هوش مصنوعی مزایای اجتماعی در هدف و چارچوب متفاوتند اما همگی متفق القول هس
نمی خواهند این مزایا ها در سطح دنیا خواهد داشت و دولتها و اقتصادی بسیاری برای دولت

 را نادیده بگیرند. 

 هوش مصنوعی خود را در جهتی تدوینهای مختلف در دنیا معموال استراتژیهای دولت
اهند این مزیت رقابتی را در آن حوزه ایجاد خومی کنند که در آن مزیت رقابتی دارند و یامی

کنند.به عنوان مثال کشور کره جنوبی با توجه به باالرفتن میانگین سنی و پیر شدن جمعیت 
های کشور بطور ویژه ای به توسعه هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف سالمت و مراقبت
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یقا( که از جمله تنها کشورهایی اجتماعی عالقه مند است. یا مثال در کشور موریس )کشوری در آفر 
است که استراتژی نسی مشخصی برای استقرار هوش مصنوعی دارد تمرکز هوش مصنوعی بر 
روی ایجاد ارتباط بین این فناوری با اقتصاد دریاست که در واقع منجر به ایجاد پدیده ای بنام 

 اینترنت اشیا دریایی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی تدوین شده

 درحال تدویناستراتژی 
بدون 

 استراتژی 
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 الملل نیهای بیهمکار
با وجود سرمایه گذاری وسیع و انفرادی کشورها برای بهره بردن از مزایای اجتماعی و اقتصادی 

بین المللی زیادی نیز در این زمینه در حال شکل گیری است. همانگونه های کشورها، همکاری
اتحادیه اروپا امسال گزارش رسمی خود در رابطه با هوش مصنوعی را که پیش از این ذکر شد 

منتشر نمود و طی آن کمیسیون اروپا ملزم به تهیه و ایجاد قوانین دولتی رسمی برای استفاده 
کشور دیگر به همراه اتحادیه اروپا پیمان  14از هوش مصنوعی در اروپا شد. امسال همچنین 

نیان گذاری کردند که وظیفه توسعه استفاده از هوش همکاری جهانی هوش مصنوعی را ب
 را بر عهده دارد.ها مصنوعی در این مناطق و حوره

( آن AI4D) IRDCدر خارج از اروپا نیز ابتکارهایی تحت عنوان هوش مصنوعی برای توسعه که 
شده را بنیان نهاده برای توسعه این فناوری در جنوب صحرای آفریقا و آمریکای التین ایجاد 

صورت گرفته در نیمکره جنوبی کره زمین راهکاری برای تسهیم دانش و ایجاد های است. همکاری
نوپای فناوری را در این مناطق تقویت کند و در دسترس های تواند بخشمی تخصص خواهد بود و

را بهبود بخشد که قطعا هردو مورد در نهایت منجر به توسعه هوش مصنوعی در ها بودن داده
 ن مناطق خواهد شد.ای

و ها زیادی در این مناطق جهت گرد هم آوردن شرکتهای ورکشاپ AI4D،  2019در سال 
 نوپای هوش مصنوعی در مناطق فوق الذکر برگزار نمود.های استارتاپ

با وجود اینکه هنوز اکثر قریب به اتفاق  کشورهای جنوب صحرای آفریقا هنوز استراتژی 
برای اولین بار اتحادیه کاری هوش مصنوعی  2019ندارند در سال  مدونی برای هوش مصنوعی

آفریقا برای تسهیم دانش هوش مصنوعی میان کشورهای منطقه و تدوین یک راهکار منطقه ای 
هوش های تواند به کشورها در توسعه استراتژیمی اینچنینیهای گرد هم آمدند. همکاری

توسعه هوش مصنوعی های یادگیری از بهترین نمونهمصنوعی، تهیه و تدوین قوانین مرتبط و 
 در منطقه کمک کند.

شاخص تعریف شده در این گزارش به دلیل ماهیت خود که بیشتر در صدد مقایسه 
کشورهاست تا مناطق نمی تواند جزئیات دقیق اینچنینی را مورد تمرکز قرار دهد. در واقع رتبه 

نوان یک مسابقه و نبرد القا شود بلکه بایستی شاخصی کشورها در این گزارش نبایستی به ع
بین المللی برای مدون گسترش آمادگی های به عنوان یک نقشه راه برای گسترش همکاری

 برای پذیرش هوش مصنوعی در نظر گرفته شود.ها دولت
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 یاستفاده مسئوالنه از هوش مصنوع رشاخصیز 
 

ستفاده مسئوالنه از هوش مصنوعی در در این گزارش برای اولین بار زیرشاخصی با عنوان ا
کشور  34تنها برای ها کشورها تعریف شد. این زیرشاخص به دلیل عدم دسترسی کامل به داده

 کشور موجود در گزارش تهیه شد. 172از 

 معرفی زیرشاخص

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی و دولتی 
شود. می انین و مقرراتی برای استفاده مسئوالنه از این فناوری بیش از پیش حسنیاز به وضع قو

با افزایشات توجهات سیاسی و سرمایه گذاری در راه توسعه ملی اکوسیستم هوش ها دولت
دهند که از مزایای اجتماعی و اقتصادی این فناوری آگاه هستند. البته در می مصنوعی نشان

غیرصلح آمیز از این فناوری های زیادی برای استفادههای نه سرمایه گذاریموارد زیادی نیز متاسفا
صورت گرفته است. به عنوان مثال استفاده از فناوری تشخیص چهره برای جاسوسی در اطالعات 

 افراد و یا فناوری دیپ فیک برای گسترش اطالعات غلط.

هوش مصنوعی شده است همه این موارد سبب بوجود آمدن شاخه ای با عنوان اخالقیات 
اخالق مدارانه توسعه هوش مصنوعی را های که سعی دارد تا با استفاده از نظریات و تئوری

ها تحت نظر دولت نیز همگی تحت همین پیمانهای و شرکتها مسئوالنه نماید. سازمان
بیش از  خواهند بود و بایستی به قوانین و اخالقیات هوش مصنوعی پایبند بمانند. تا به امروز

مختلف تدوین شده های نمونه از این اخالقیات و قواعد استفاده از هوش مصنوعی در دولت 100
 است.

در حالیکه حوزه اخالقیات در هوش مصنوعی به دنبال ایجاد درک ویژه ای از برخی خطرات 
ی بین الملل در عرصه هوش مصنوعهای استفاده از این فناوری است ابتکاراتی مانند همکاری

(GPAI بیش از آنکه حرف از اخالقیات بزنند بحث استفاده مسئوالنه را مطرح کرده اند. کانادا )
وارد بحث استفاده مسئوالنه از هوش  2017است در سال  GPAIکه از جمله بنیان گذاران 

مصنوعی شد و در همان سال توسط دانشگاه مونترئال بیانیه ای تحت عنوان استفاده مسئوالنه 
سازمان و نهاد امضا شده است.  100مصنوعی را معرفی نمود که تاکنون توسط بیش از  از هوش

 از زبان خود این نهاد، پر کردن شکاف بین تئوری و عمل است.  GPAIهدف 
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استفاده مسئوالنه از  رشاخصیکشورها بر اساس ز  یرتبه بند
 یهوش مصنوع

در هوش مصنوعی در این گزارش نمونه برای نشان دادن عالقه روزافزون به شاخه اخالقیات 
اولیه ای از این زیرشاخص تهیه شد که در نسخ بعدی تکمیل خواهد شد. این زیرشاخص در 

از هوش مصنوعی ها واقع اولین ابزار ارزیابی کمی است که میزان مسئوالنه بودن استفاده دولت
 کند. می را اندازه گیری

 بعد مورد بررسی قرار 4نمایه را تحت  9مصنوعی زیرشاخص استفاده مسئوالنه از هوش 
 4بعد عبارتند از: مشمولیت، قابلیت حسابرسی، شفافیت و حریم شخصی. این  4دهد. این می

 انتخاب شدند.  OECDبعد برای تحت پوشش قرار دادن قواعد هوش مصنوعی وضع شده توسط 

 

 جینتا لیتحل
 رهبران جهان

کشورها از نظر استفاده مسئوالنه از هوش مصنوعی کشورهای اسکاندیناوی هستند. برترین 
نمودند و در کنار این کشورها همه در دو بعد قابلیت حسابرسی و شفافیت نمرات باالیی را ثبت 

آن نابرابری اجتماعی پایین باعث شده تا میزان مشمولیت هوش مصنوعی نیز در این کشورها 
باال باشد. استونی به عنوان کشور اول در این شاخص از کشورهای مورد توجه با پیشنه غنی 

وین نهای دولت دیجیتال است که این سبب شده است که قانون گذاری دیجیتال برای فناوری
 در این کشور مفهومی جاافتاده باشد.

 آمریکا و بریتانیا

برای هوش مصنوعی آماده هستند اما غیر مسئولند؟ بسیای از کشورهای آماده برای استقرار  
و نمرات به مراتب پایین تری ها هوش مصنوعی در زمینه زیرشاخص استفاده مسئوالنه رتبه

ر شاخص آمادگی کشورهای اول و دومند در این زمینه دارند. بطور خاص آمریکا و بریتانیا که د
 دنیا هستند. 22و  24های به ترتیب در رتبه

فناورانه های عوامل بسیاری در بوجود آمدن این شکاف دخیلند. آمریکا و بریتانیا هردو بخش
بسیار فعالی دارند اما در همین بخش شرکت هایی در هردو کشور وجود دارند که شفافیت 

پایینی در خدمات هوش مصنوعی دارند و قوانین این دو کشور در این زمینه بیش از آنکه بسیار 
های و کمپانیها باشد به سوددهی شرکتها به فکر شهروندان استفاده کننده از این فناوری
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فناوری فکر کرده است. به عنوان مثال هردو کشور بریتانیا و آمریکا صنایع نظارتی بسیار بزرگی 
شهری برای استفاده از تشخیص چهره برای شناسایی مردم مورد های و در بریتانیا پلیسدارند 

 انتقاد هستند.

عالوه بر این آمریکا و بریتانیا هردو میزان نابرابری اجتماعی باالتری به نسبت کشوهای پیشرو 
از هوش شود ریسک استفاده نابرابر می این شاخص مانند سوئد یا فنالند دارند که این باعث

مصنوعی در این کشورها بیشتر باشد. در بریتانیا اخیرا یک مثال از این نابرابری مشاهده شد و 
اپلیکیشنی که برای رتبه بندی دانش آموزان و درجه بندی آنها تهیه شده بود به دانش آموزان 

 د.باالتری به نسبت دانش آموزان مدارس دولتی اعطا نموهای مدارس خصوصی نمرات و رتبه

 

 روسیه و چین

این دو کشور پایین ترین نمره در زیرشاخص استفاده مسئوالنه از هوش مصنوعی را در میان 
کشورهای مورد بررسی داشتند. هردو این کشورها دارای سابقه طوالنی در نظارت و کنترل 

 اینترنتی زیادی را از شهروندان سلب نموده اند. های مستقیم شهروندان دارند و آزادی

در مورد چین بیشترین نگرانی از بابت تولید و صادرات تجهیزات هوش مصنوعی نظارت بر 
شهروندان و کنترل آنان وجود دارد.  با گسترش تأثیرات ژئوپلتیک چین در جهان ریسک بوجود 

 آمدن رهبری غیر مسئول در حوزه هوش مصنوعی نیز بوجود آمده است.

 
 اقیو شمال آفر  انهیمنطقه خاورم یبررس

این منطقه در واقع منطقه ای است که بیشترین پراکندگی امتیازات مربوط به شاخص آمادگی 
کشور مورد بررسی در این منطقه امتیازاتی از  18دولت برای استقرار هوش مصنوعی را داراست. 

 72.40بسیار پایین تا باال را از آن خود کرده اند. بهترین کشور این منطقه یعنی امارات با نمره 
 172در رتبه  19.07جزو بیست کشور برتر دنیاست و بدترین کشور این منطقه یمن با امتیاز 

 44.39دنیا قرار دارد و از ضعیف ترین کشورهای دنیاست.میزان میانگین امتیازات در این منطقه 
 است که در واقع تقریبا برابر با میانگین نمرات تمام کشورهای مورد بحث در این گزارش است.

(44.25) 

هم همین موضوع و پراکندگی به وضوح میان کشوهای ها و اندیکاتورها در هرکدام از نمایه
 این منطقه صادق است. 
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 موانع ایجاد راهکار یکپارچه در منطقه

دالیل وجود این همه اختالف و گستردگی اختالفات در نمرات مربوط به شاخص مورد بحث 
نوان مثال از میان تمام کشورهای این منطقه تنها دو کشور بسیار متفاوت و گسترده اند. به ع

مدونی برای پیاده سازی و استقرار هوش مصنوعی در بدنه دولت های امارات و مصر استراتژی
تدوین کرده اند و در بسیاری از این کشورها هوش مصنوعی بهیچ وجه دخالتی در تصمیم 

هوش مصنوعی میتواند نشانگر محدودیت در  دولتمردان ندارد. این تنوع در توسعههای گیری
حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در منطقه باشد. در واقع بر خالف های اشاعه و تسهیم اکوسیستم

مورد نیاز برای توسعه یک راهکار های اتحادیه اروپا شرایط در این منطقه بگونه ایست که بنیان
این منطقه وجود ندارد. این موضوع سبب های واحد برای توسعه هوش مصنوعی در میان دولت

شده است که موانعی بحرانی برای توسعه هوش مصنوعی نه در منطقه بلکه در تک تک کشورها 
 نیز بوجود بیاید. این موضوع بطور ویژه در گستره دو حقیقت صحیح است:

ه مشابهای مختلفی تشکیل شده اند اما دارای زبانهای کشورهای این منطقه از قومیت -1

تواند منجر به ایجاد پایگاه داده می فرهنگی نزدیکی هستند که در واقعهای هم و عرف

 ای بسیار بزرگ به لحاظ اجتماعی باشد.

 یادگیری ماشینی مخرب است. های چنین پایگاه داده بسیار بزرگ اجتماعی برای سیستم -2

مبتنی های پایگاه داده با وجود بزرگی بسیار شمولیت مورد نیاز برای استفاده در سیستم این
برای رسیدن به یک استراتژی مختص ها بر هوش مصنوعی دولتی را دارا نیست چرا که دولت
 کشور خود کار بسیار سختی پیش رو خواهند داشت.

یاست که در این منطقه امتیازی کشور امارات که سردمدار شاخص در منطقه است تنها کشور 
و تصمیمات خوب ها را ثبت کرده است. این رتبه مناسب و بسیار خوب به واسطه گام 70باالی 

دولتمردان برای پذیرش و اشاعه فرهنگ دولت دیجیتال در این کشور در چند سال گذشته میسر 
 شده است. 

مه ملی هوش مصنوعی این کشور از زمان معرفی استراتژی هوش مصنوعی کشور امارات و برنا
مناسب برای اشاعه درک هوش های دولت امارات بطور مستمر در حال ایجاد پایه 2017در سال 

های دولتی و سیاستهای قانونی، زیرساختهای مصنوعی در ساختارهای سازمانی، چارچوب
 آموزشی است.

همکاری  19ویروس کووید  مناسب دولت امارات در مواجهه با پاندمیهای یکی از جهت گیری
سیاسی اقتصادی کشور بود. به های میان چشم انداز هوش مصنوعی در دولت با جهت گیری
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در این کشور مسئولیتی تحت عنوان وزیر  2020عنوان مثال، در آخرین انتخاب وزیر در جوالی 
ینه جدید کشور در حوزه هوش مصنوعی در بدنه دولت این کشور ایجاد شد. در همین راستا کاب

پیشرفته، علوم پیشرفته و وزارت کارآفرینی برای های این کشور وزرایی تحت عنوان فناوری
SME .ها را شامل شد 

دولت همچنین نهادهایی تحت عنوان دولت دیجیتال و امنیت سایبری و نواوری دولتی نیز 
ور صورت ایجاد نمود. همچنین ابتکارات دولتی بسیاری برای توسعه هوش مصنوعی در کش

و انکوباتورها، ها گرفت. راهکارهای شهر هوشمند، معرفی جوایز هوش مصنوعی، شتاب دهنده
آموزشی و قواعد اخالقی و ابزار ارزیابی رسمی دولتی هوش مصنوعی در دوبی از این های برنامه

ده جمله اند. این ابتکارات باعث بوجود آمدن عالقه اجتماعی وسیعی به هوش مصنوعی، علوم دا
که برای  MBZUAIو ورود به عصر دیجیتال در کشور شده است. به عنوان یک مثال دانشگاه 

در کشور فراهم  2021اولین بار امکان تحصیل در مراتب باالی رشته هوش مصنوعی را در سال 
 آورده است با تعداد زیادی درخواست جهت شرکت در این رشته مواجه شده است.

 د دادهنابرابری دیجیتال و کمبو

دقیقا بر خالف امارات متحده عربی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میزبان برخی از بدترین 
و ضعیف ترین کشورها در حوزه امادگی دولت برای استقرار هوش مصنوعی در دنیاست. سوریه 

و  جهانی قرار دارندهای و یمن دو کشور جنگ زده در منطقه مطابق انتظار در انتهای رتبه بندی
تقریبا در تمام ابعاد اندازه گیری شده در میان ضعیف ترین کشورها بوده اند. تقسیمات 
دیجیتال و تقسیمات داده در منطقه بواسطه بی ثباتی سیاسی، نبود مفهوم توسعه پایدار، 

 سازمانی نادرست معموال ناتمامهای نامتمرکز برای دیجیتال سازی و قواعد و زیرساختهای تالش
 ند.مانمی

 

نتایج این گزارش نشان داد که بسیاری از کشورهای این منطقه در راستای آماده سازی خود 
جهت استقرار هوش مصنوعی با موانع بسیاری مواجهند. کشورهایی که به لحاظ جمع آوری و 

های در منطقه ضعیف عمل کرده اند و سازوکار مشخصی جهت مدیریت دادهها دسته بندی داده
ر دولت، کسب و کارها و جامعه ندارند در آینده حتی در صورت پیاده سازی و اجرای تولیدشده د

مفاهیم هوش مصنوعی با مشکالت بسیاری به لحاظ کنترل و قانونگذاری در ارتباط با این فناوری 
مواجه خواهند بود. به عنوان مثال در این گزارش مشخص شد که نیمی از کشورهای منطقه و 

های پرجمعیت تر مانند مصر، مراکش و الجزایر در حوزه ابعاد در دسترس علی الخصوص کشور 
 ضعف مفرطی دارند.ها و مشمولیت دادهها بودن داده
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توان گفت این تفاوت آشکار در میان کشورهای منطقه برای آماده سازی پذیرش می البته
در منطقه برای به یک نکته روشن نیز دارد. پتانسیل بسیار زیادی ها هوش مصنوعی در دولت

اشتراک گذاری ساختارهای آماده سازی هوش مصنوعی در منطقه وجود دارد. این حقیقت که 
بسیار آماده دنیا در زمینه استقرار هوش مصنوعی است های این منطقه شامل برخی از دولت

هوش مصنوعی در بین کشورها و تسهیم های پتانسیل مناسبی جهت به اشتراک گذاری نوآوری
 یروی انسانی در بین آنها بوجود آورده است. ن

 موجود در رابطه با هوش مصنوعی در منطقههای نگرانی

همواره و در هر منطقه ای نگرانی هایی در رابطه با کاربردهای هوش مصنوعی وجود دارد. در 
درصد است. پس  60منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ضریب نفوذ اینترنت بطور میانگین حدود 

صورت گرفته و نظرسنجی از تعداد زیادی از کاربران اینترنت در این منطقه های از بررسی
شود. از کاربردهای اقتصادی هوش می موجود در این منطقه گستره وسیعی را شاملهای نگرانی

ایمنی )خودروهای بدون سرنشین و پهپادها(، های مصنوعی )از بین رفتن مشاغل( ، نگرانی
اخالقی مربوط به همه گیری های منیتی )کاربردهای جاسوسی و نظامی(، نگرانیاهای نگرانی

نظارتی(. باالترین های حریم شخصی )سیستمهای )خدمات سالمت ، و بات ها( و نگرانیها داده
حریم شخصی های درصد آرا نگرانی 71و اصلی ترین نگرانی شرکت کنندگان در این نظرسنجی با 

 بود.

 دورنما

شخص است برای رسیدن به آمادگی مورد نیاز برای استقرار هوش مصنوعی در منطقه آنچه م
خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز باید کارهای بسیاری صورت گیرد. هرچند با توجه به اتصاالت و 
روابط میان منطقه ای قدرتمند میان مردم در این منطقه و اقتصادهای بهم وابسته موجود، 

توانند راحت تر از بسیاری از مناطق جهان به این امادگی دست پیدا می کشورهای این منطقه
کنند. برای ایجاد این همکاری و به آمادگی رساندن کشورهای این منطقه کارهای زیادی برای 
انجام دادن وجود دارد. ایجاد یک پایگاه داده بزرگ و متصل بهم که برای همه کشورهای منطقه 

ام اساسی در توسعه هوش مصنوعی خواهد بود. در حین این کار قابل استفاده باشد یک گ
بایستی چارچوب و قوانین مرتبط برای ایجاد و حفظ حریم شخصی کاربران تدوین و همه گیر 

 شود.
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 امتیاز کشور رتبه

 72.4 امارات متحده عربی 1
 68.82 رژیم صهیونیستی 2
 56.78 قطر 3
 56.23 عربستان سعودی 4
 54.75 بحرین 5
 52.1 عمان 6
 50.61 کویت 7
 49.19 مصر 8
 44.39 تونس 9
 42.89 ایران 10
 41.76 اردن 11
 36.42 مراکش 12
 35.91 لبنان 13
 33.88 عراق 14
 33.47 الجزایر 15
 31.01 جیبوتی 16
 19.33 سوریه 17
 19.07 یمن 18

44.2542.89
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مقدار شاخص آمادگی برای استقرار هوش مصنوعی در 

(منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا)دولت ها 
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 ایران
 

رتبه دهم قرار دارد. در دنیا ایران در این ایران در میان کشورهای مورد بحث در منطقه در 
 قرار دارد. 75شاخص در رتبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ها داده
 (100زیرساخت )از 

بخش فناوری )از 
100) 

 بعد (100دولت )از 

60.5 
 

 نمره 34.68 33.5

متوسط  41.34 32.76 58.64
  جهانی

, همه گیری داده ها

85.86

در دسترس بودن داده 

55.97, ها

39.67, زیرساخت ها

57.66, سرمایه انسانی

34.37, ظرفیت نوآوری

,  اندازه بخش فناوری

8.48

36.65, قابلیت انطباق

,  ظرفیت دیجیتال دولت

51.56

حاکمیت و اخالقیات در 

50.5, دولت
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مربوط به شرایط دولت است. این کمترین و پایین ترین بعد در میان ابعاد متناظر شاخص 
حاکمیت و اخالقیات هوش مصنوعی، های بعد در واقع سنجه ای برای سنجش زیرشاخص

ظرفیت دیجیتال دولت، قابلیت انطباق و چشم انداز است. قطعا عمده ترین دلیل برای کسب 
چرا  این نمره، عدد صفری است که در مقابل زیرشاخص چشم انداز برای ایران ثبت شده است

 شرایط بسیار بهتر است. ها که در سایر زیرشاخص

 

تواند با ایجاد راهکارهای مناسب برای نهادهای تحت نظر خود و استفاده از می دولت قطعا
تجارب کشورهای منطقه و تدوین یک سند متناسب با شرایط کشور این نقیصه را برطرف نموده 

 ری هوش مصنوعی بیش از پیش آشکار سازد.و میزان آمادگی خود را برای در استقرار فناو

بسیار فعال در کشور در حوزه هوش مصنوعی که در های و استارتاپها وجود شتاب دهنده
دقیق کاربرد آنها های توانید به اسامی و حوزهمی گزارشات و اطلس اقتصاد دیجیتال سایتک

تواند نویدبخش آینده ای روشنتر در این حوزه فناوری باشد اما آنچه مسلم می دست پیدا کنید
است بدنه دولت بایستی هرچه سریعتر خود را برای پذیرش این فناوری آماده نماید چرا که 
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اختالف معناداری میان اهداف دولت و اهداف زیرساختی و بخش فناوری در شاخص کشور وجود 
 دارد.

ها مناسب در سایر بخشهای و ایجاد زیرساخت 5Gفناوری هایی مانند قطعا با روی کار آمدن 
توان به فردایی بهتر با هوش مصنوعی در کشور می و البته حمایت بخش دولتی از خصوصی

 امیدوارتر بود.

 

 


