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Artificial Intelligence Observatory Center of 
the Organization for Economic Cooperation 

and Development
Hassan Bashiri 1

ABSTRACT

Observatories have always been of great importance in the policy-
making,planning process and foresight projects. Their job is changes 
monitoring and identification of trends and opportunities for effective 
policy-making and planning. Observatories operate professionally and are 
usually the advisory arm of macro-policy institutions such as ministries 
or international unions. The Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) is the largest international economic decision-
making body, which has been operating since 1948.
Due to the major and influential developments that are taking place in 
the field of artificial intelligence and the importance of the trends derived 
from artificial intelligence that will shape the future of human life, from 
May 2019, OECD  has launched professionally  Artificial Intelligence 
Observatory as a monitoring and policy center .Awareness of the 
existence of this observatory and its activities are necessary and useful 
for policy makers and researchers who research in the field of artificial 
intelligence or futures studies.
 This paper by  useing document study method introduce OECD Artificial 
Intelligence Observatory, which is a promotional step to assist researchers 
which workiin this  field. The observatory provides information in four 
main sections. The “ f artificial intelligence principles of the Organization 
for Economic Co-operation and Development”, “artificial intelligence 
policy”, “countries and innovations “ as well as “data and trends of 
artificial intelligence” are the four main sections of this observatory 
which their  detailed information and reports are available.
KEYWORDS: Artificial Intelligence (AI), Observatory Center, 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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مقاله ترویجی
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رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری
 و توسعه اقتصادی

حسن بشیــری1 

                              تاریخ دریافت:3 خرداد 1۴۰۰                                                                                تاریخ پذیرش: 17 مهر 1۴۰۰

         چکیده
رصدخانه ها همواره در فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی و پروژه های آینده نگارانه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است.  مؤثر  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  برای  فرصت ها  و  روندها  شناسایی  و  تحوالت  پایش  آنها  وظیفه  هستند. 
مانند  کالن  سیاست گذاری  نهادهای  مشورتی  بازوی  معموال  و  می کنند  فعالیت  تخصصی  به صورت  رصدخانه ها 
وزارتخانه ها و یا اتحادیه های بین المللی هستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عمده ترین سازمان بین المللی 
تصمیم گیرنده اقتصادی است که از 1948 فعالیت خود را شروع کرده است. این سازمان با توجه به تحوالت عمده و 
تأثیرگذاری که در زمینه هوش مصنوعی در حال رخ دادن است از می 2019 رصدخانه هوش مصنوعی را به صورت 
تخصصی به عنوان مرکز پایش و سیاست گذاری هوش مصنوعی راه اندازی کرده است. آگاهی از وجود این رصدخانه 
تحقیق  آینده پژوهی  یا  مصنوعی  هوش  زمینه  در  که  پژوهشگرانی  و  سیاستگذار  نهادهای  برای  آن  فعالیت های  و 
سازمان  مصنوعی  هوش  رصدخانه  معرفی  به  اسناد  بررسی  روش  با  مقاله  این  است.  پرفایده  و  ضروری  می کنند 
همکاری و توسعه اقتصادی می پردازد که گامی ترویجی در جهت کمک به پژوهشگرانی است که در این زمینه فعالیت  
می کنند. این رصدخانه در چهار بخش اصلی به ارائه اطالعات می پردازد. »اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری 
توسعه اقتصادی«، »سیاست گذاری هوش مصنوعی«، »کشورها و ابتکارات« و همچنین »داده ها و روندهای هوش 
مصنوعی« چهار بخش اصلی این رصدخانه هستند که اطالعات و گزارش های مفصل قابل دسترسی را ارائه می دهد.

کلیدواژگان:رصدخانه، هوش مصنوعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.

مقدمه و بیان مسئله
رصدخانه ها2  در آینده پژوهی نقش بسیار مهمی دارند. پایش تحوالت و شناسایی پیشران های اثرگذار 
و همچنین پویش محیطی از الزامات برنامه های آینده نگارانه است که این مهم در وظایف رصدخانه ها 
برنامه ریزی می شود. از طرفی هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های شکل دهنده به 
آینده بشر در حال نفوذ در بخش های مختلف تصمیم گیری و سیاست گذاری است. کوین کلی در کتاب 

1. عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی همدان
bashiri@hut.ac.ir

2. Observatory Center
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آینده نزدیک که به دوازده نیروی شکل دهنده به آینده می پردازد هوش مصنوعی و هوشمندسازی را 
.)Kelly, 2017( یکی از اصلی ترین این عوامل برمی شمرد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1  یک سازمان بین المللی است که دارای 37 کشور عضو است 
و اعضا آن به دموکراسی و اقتصاد آزاد پایبند هستند و عمده ترین سازمان بین المللی تصمیم گیرنده 
اقتصادی است. این سازمان با کمک دولت ها، قانون گذاران و شهروندان، استانداردهایی مبتنی بر شواهد 
را در سطح جهانی و همچنین راه حل هایی را برای چالش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه 
می کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یک قطب علمی در زمینه تحلیل و بررسی سیاست های 

عمومی ایجاد کرده است که هدف آن اشتراک گذاری تجربیات در مورد استانداردهای جهانی است.

هوش مصنوعی
از مهم ترین  داده های کالن  تحلیل  و  و تجزیه  اشیا2 ،  هوش مصنوعی3   اینترنت  ابری،   رایانش 
OECD Science, Technology and Industry Score- )فناوری های امروز اقتصاد دیجیتال هستند 

board 2017: The digital transformation, 2017(. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای به عنوان یک 

ابزار تجزیه و تحلیل در تحقیقات علمی مدرن استفاده می شود. با تکیه بر این فناوری، تصمیم گیران 
قادر خواهند بود داده های زیادی را در مدت زمان کوتاه شناسایی و دسته بندی کنند که به طور بالقوه 
می تواند در وقت و هزینه، صرفه جویی زیادی داشته باشد و کیفیت تصمیمات افزایش یابد. سیستم های 
هوشمند، سیستم هایی هستند که به طور مستقل می توانند در محیط های پیچیده وظایف تعریف شده را 
انجام دهند و با آموختن از تجربیات، عملکرد خود را بهبود بخشند. با این همه، تعریف هوش مصنوعی 
مبهم است. در تعاریف مختلف از عبارت های متفاوتی برای توصیف عملکرد هوش مصنوعی استفاده 
می شود مانند »شبیه سازی کامل مغز«، »رابط های مغز و کامپیوتر« و اخیرا هم »یادگیری ماشین«. 
با این حال حوزه های مختلف از تعاریف و رویکردهای مختلف هوش مصنوعی استفاده می کنند. در 
شکل 1 گستره کاربرد یادگیری ماشین در مقایسه با سایر تکنیک ها در هوش مصنوعی آمده است 

.)Artificial Intelligence in Society, 2019(

1. OECD
2. Internet of Things (IoT)
3. Artificial Intelligence(AI)
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شکل 1: کاربرد تکنیک یادگیری ماشین در مقایسه با سایر تکنیک ها در هوش مصنوعی )ایده شکل از 

)Mitchell, 2019((

یادگیری ماشین به دو دلیل غالب ترین فناوری هوش مصنوعی است. اول از همه، تحقیقات سازمان 
جهانی مالکیت معنوی1  که در سال 2019 انجام شد نشان می دهد که در برنامه های بخش کاربردها 
و ثبت پتنت ها، یادگیری ماشین پراستفاده ترین فناوری هوش مصنوعی است. دوم، درست مثل اکثر 
WIPO Technology Trends 2019: Ar- )تحقیقات علمی، یادگیری ماشین نیز مبتنی بر داده است 

.)tificial Intelligence, 2019

زمینه های هوش مصنوعی شامل جست وجو و بهینه سازی، سیستم های فازی، پردازش زبان طبیعی 
و بازنمایی دانش، بینایی کامپیوتر، یادگیری ماشین و استدالل احتمالی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و 

شبکه های عصبی معرفی گردید )شکل 2(.

1. WIPO
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)Kleijn, 2018( شکل 2: زمینه های هوش مصنوعی )برگرفته از

رصدخانه ها: نقش و اهداف آنها
با افزایش ارزش داده ها و اهمیت آنها در تصمیم گیری ها و از سوی دیگر کمبود اطالعات دقیق و 
مفید، توسعه و بهبود سیاست های صحیح و خدمات رسانی مناسب به شهروندان در زمینه های مورد تقاضا با 
چالش مواجه است. در اصل، عدم دسترسی به اطالعات جزیی و دقیق از زمینه های بالقوه جمعیت شناختی، 
اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی و محیطی در بخش های مختلف سبب شده است بسیاری از برنامه ریزان و 
تصمیم گیرندگان با تردید، عمل کنند و به جای سرمایه گذاری درازمدت برای تغییرات پیش رو، منابع موجود 

را به مقوله های فوری و ضروری اختصاص دهند. 

رصدخانه های شهری
در پاسخ به چالشی که مطرح شد، شبکه جهانی رصدخانه شهری در پی سازوکاری برای نظارت بر 
پیشرفت جهانی در راستای اجرای برنامه های کاری مرکز اسکان ملل متحد و پایش و ارزیابی شهرها در 
جهان است. فعالیت های جاری این رصدخانه بر اساس توسعه شبکه به هم پیوسته ای از رصدخانه های 
شهری ملی یا رصدخانه های شهری مختلف دنیا انجام می گیرد. این رصدخانه ها در واقع خدمات رسان 
همه سیاست گذاران سطوح مختلف و همه سازمان های مشارکت کننده در مدیریت شهرها هستند که در 
 UN ,Observatory Urban an Up Setting to Guide A( راه توسعه پایدار شهری فعالیت می کنند
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 .(Future, 2020 Urban better a for Habitat
رصدخانه های شهری، زیرساختی برای مدیریت داده های مرتبط با شهر و در اختیار قراردادن داده ها برای 
تصمیم گیران و سیاست گذاران است. رصدخانه های شهری در سطح جهان سابقه 35 ساله دارند. اصوال در 
رصدخانه شهری اطالعات به نحوی پردازش و ارائه می شود که مدیران شهری با اتکا به آنها بتوانند نخست 
حال شهر را درک کنند و سپس نسخه مناسب را برای تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی های آن تجویز 
کنند. طبیعی است که برای این منظور باید بهبود در همه زمینه ها و به صورت یکپارچه مدنظر قرار گیرد. به 
عبارت دیگر، یک تصمیم ممکن است بعضی از مشکالت را حل کند اما باعث مشکالت حادتری در دیگر 
زمینه ها شود. رصدخانه های شهری به طور عمده الیه های مختلف اطالعاتی مربوط به جمعیت، راه ها، 
تاسیسات، آب، برق، ترافیک، گاز، تلفن، شهرسازی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را در یکجا و به طور 
منسجم مورد بررسی قرار می دهد و با ارزیابی جامع نتایج تصمیمات، مدیریت شهری را کمک می کند تا 
به راه حل هایی همه جانبه و مبتنی بر رویکردهای علمی دست پیدا کند؛ فعالیتی که در بسیاری از شهرهای 
مهم جهان در حال انجام است. نکته مهم این که چون شهروندان مهم ترین رکن جامعه شهری را تشکیل 

می دهند، جلب مشارکت آنها در مراحل تکامل چنین مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است.
به لحاظ اجرایی، با جمع آوری و پردازش اطالعات شهر و تبدیل آن به اطالعاتی مکان محور، قابلیت 
دیداری داده ها ایجاد می گردد و هر طیفی از مجموعه مدیریت شهری می تواند با نگاهی جامع تر برای 
طرح های خود، برنامه ریزی و اقدام نماید. امروز، اطالعات بهتر برای شهر بهتر شعار رصدخانه های دنیا به 

شمار می رود.

الف: پروژه رصد خانه هوش مصنوعی وزرات کار و امور اجتماعی آلمان
دولت آلمان در وزارت کار و امور اجتماعی آلمان پروژه ای با عنوان »رصدخانه هوش مصنوعی« 
راه اندازی کرده است. این پروژه مشخصا برای کمیته سیاستگذاری1  کار می کند و هدف از اجرای آن 
کمک به سیاست گذاری و تصمیم گیری در این وزارتخانه است. در دالیل راه اندازی این پروژه آمده است: 
»یک چیز مسلم است: هوش مصنوعی نقش مهمی برای تک تک ما دارد، چه در محل کار و چه در 
زندگی اقتصادی، چه در علم و چه در بافت اجتماعی. به همین دلیل الزم است برای یافتن پاسخ بسیاری 
از سواالت، ایجاد ارتباط و مشارکت در گفتمان رصدخانه هوش مصنوعی در کار و جامعه راه اندازی شده 
 The( است«. پروژه رصدخانه هوش مصنوعی وزارت کار و امور اجتماعی آلمان در پنج زمینه فعالیت می کند

:)Society, 2021 and Work in Intelligence Artificial for Observatory
1. آینده نگاری فناوری و ارزیابی تأثیرات فناورانه

2. هوش مصنوعی در مدیریت کار و امور اجتماعی
3. چارچوب نظارتی بر هوش مصنوعی و طراحی فناوری اجتماعی

1. A Project for Policy Lab



4. ایجاد ساختارهای اروپایی و بین المللی به منظور ایجاد پیوند بین برنامه ها و موضوعات مورد توجه آلمان 
با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای بین المللی

       5. گفتمان اجتماعی و شبکه سازی 
این پروژه در مقایسه با رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری های اقتصادی فعالیت محدودی 
دارد و متمرکز بر درخواست هایی است که به عنوان مساله مورد تقاضا از سوی وزارت کار و امور اجتماعی 

مطرح می گردد.

ب: رصدخانه بین المللی در مورد آثار اجتماعی هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال1 
این رصدخانه به عنوان مرکزی برای بحث و پژوهش با مشارکت همه ذینفعان مربوط به هوش 
مصنوعی، توسعه و استفاده از آن،  با حضور بیش از 220 پژوهشگر، با مشارکت 18 دانشگاه و کالج 
در دانشگاه الوال2  ایالت کبک در کانادا راه اندازی شده است. هدف اصلی این رصدخانه حداکثرسازی 

اثرات مثبت هوش مصنوعی و به حداقل رساندن آثار منفی آن است.
این رصدخانه چهار وظیفه اصلی را دنبال می کند. الف( با اعضای و شرکای خود، پژوهش های 
خالق را رهبری و پشتیبانی می کند. ب( رویدادها را پایش می کند و نظرسنجی هایی برای جمع آوری 
اشتراک گذاری و  به  برای  بهترین شیوه ها  برای شناسایی  به عنوان مثال  انجام می دهد.  اطالعات 
حفاظت از داده های مورد نیاز برای ایجاد الگوریتم های جدید. ج( از ایجاد گفتمان و مشارکت عمومی 
برای بحث و تبادل نظر در مورد هوش مصنوعی و مسائل دیجیتالی پشتیبانی می کند. د( توصیه هایی 

را به سیاست گذاران عمومی ارائه می دهد.
این رصدخانه در حال حاضر بر هفت حوزه اصلی مشارکت، از جمله مراقبت های بهداشتی، کار و اشتغال، 

.)About the Observatory, 2021( محیط زیست، قانون و امنیت سایبری و اخالق متمرکز است

ج:رصدخانه هوش مصنوعی دفاعی
رصدخانه هوش مصنوعی دفاعی3  به منظور پایش و تحلیل کاربست هوش مصنوعی توسط نیروهای 
مسلح در دانشگاه هلموت اشمیت در هامبورگ راه اندازی شده است که سه جریان کاری اصلی را دنبال 

می کند: 
فرهنگ، توسعه مفهوم و تحول سازمانی در زمینه نوآوری نظامی. 1
تضاد تصاویر حال و آینده، پویایی تعارض و تجربه عملیاتی، به ویژه مربوط به استفاده از . 2

فناوری های نوظهور
3.   پویایی صنایع دفاعی با تمرکز ویژه بر تأثیر فناوری های نوظهور بر ماهیت و ویژگی اکوسیستم های 

فنی- صنعتی
1. International Observatory On the Societal Impacts of AI and Digital technology
2. Laval University
3. Defense AI Observatory( DAIO)
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رصدخانه هوش مصنوعی دفاعی در واقع یک عنصر جدایی ناپذیر از گاست پلی1  است. گاست پلی یک 
پروژه توسعه قابلیت و فناوری برای تصمیم گیری های دفاعی مبتنی بر مفهوم و تقویت هوش مصنوعی 
در حمایت از عملیات دفاعی سریع است که بودجه آن توسط مرکز تحقیقات دیجیتال و فناوری بوندس ور 

.)About the Defense AI Observatory, 2021( آلمان2  تأمین می شود

د: رصدخانه هوش مصنوعی برای یکپارچگی اروپا
مرکز هوش مصنوعی برای یکپارچگی اروپا3  با هدف جمع آوری اطالعات از پروژه های ملی و بین المللی 
در زمینه هوش مصنوعی و بررسی دوره ای وضعیت تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده است. 
هدف این رصدخانه ارتقاء موضوعات نوظهور در زمینه مدل های یکپارچگی حکمرانی در اروپا با تمرکز بر 
هوش مصنوعی است.. مرکز هوش مصنوعی برای یکپارچگی اروپا، گروهی از متخصصان را به صورت 
شبکه ای گردهم می آورد تا تحقیقات چندرشته ای )علوم اجتماعی، سیاسی، حقوقی، ارتباطات( در مورد 
تأثیر هوش مصنوعی بر روند یکپارچگی اروپا را انجام دهند. رصدخانه قصد دارد این کار را از طریق 
فعالیت های مختلف و شبکه گسترده ای از همکاران با طرح نگرانی هایی که در استفاده از هوش مصنوعی 
در افکار عمومی )تکنوفوبیا( وجود دارد و سپس تالش برای ایجاد اعتماد به منظور تشریح نحوه استفاده 
اتحادیه اروپا از فناوری های جدید در آینده برای تقویت یکپارچگی اروپا انجام دهد. در اسناد راهبردی 
این رصدخانه آمده است که در وضعیت فعلی، یک رویکرد چندرشته ای برای مطالعه پیامدهای احتمالی 
اجتماعی و سیاسی و تأثیر هوش مصنوعی بر یکپارچگی اروپا وجود ندارد و این مرکز به دنبال توجه 
Ar-)  چندجانبه به موضوع کاربست هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله سیاست گذاری است

.)tificial Intelligence for European Integration, Jean Monnet Centre of Excellence, 2021

 رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز با توجه به اهمیت موضوع سیاست گذاری و آینده پژوهی در 
زمینه هوش مصنوعی، در ماه می 2019 رصدخانه ای برای پایش تحوالت مرتبط با هوش مصنوعی در 
وب سایت oecd.ai راه اندازی کرد. این رصدخانه  یک مرکز فراگیر برای سیاست گذاری های عمومی هوش 
مصنوعی است و هدف آن کمک به کشورها برای تشویق، پرورش و نظارت بر توسعه سیستم های هوش 
مصنوعی معتبر و قابل اعتمادی است که برای جامعه سودمند باشد. این رصدخانه پایگاه داده ای بالدرنگ 
و تعاملی از سیاست ها و ابتکار عمل های هوش مصنوعی آماده کرده است تا برنامه ها و سیاست ها در 

بخش ها و مناطق مختلف قابل مقایسه باشد. این رصدخانه با تأکید بر سه ویژگی کار می کند:

1. Ghost Play
2. German Bundeswehr( dtec.bw)
3. AI for European Integration(AI4EI)
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• بین رشته ای: رصدخانه با نهادهای سیاست گذاری مختلف و حوزه های متفاوت از سیاست های 	
اقتصاد دیجیتال، علم و فناوری تا سیاست های اشتغال، سالمت، حمایت از مصرف کننده، آموزش 
و سیاست های حمل و نقل برای تشخیص فرصت ها و چالش های ناشی از توسعه فعلی و آینده 

هوش مصنوعی به روشی منسجم و جامع فعالیت می کند.
• تحلیل های مبتنی بر شواهد: رصدخانه،  مجموعه ای برای جمع آوری و به اشتراک گذاری شواهد 	

در مورد هوش مصنوعی فراهم کرده است و از تجربه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در 
خصوص روش های اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مبتنی بر شواهد استفاده می کند.

• مشارکت جهانی: رصدخانه، دولت ها و طیف وسیعی از ذی نفعان - از جمله شرکای بخش فنی، 	
بخش خصوصی، دانشگاهی، جامعه مدنی و سایر سازمان های بین المللی - را درگیر می کند و 

فرصت هایی برای گفت وگو و همکاری فراهم آورده است.

اهداف
این رصدخانه برای شناسایی پیشرآنها، روندها و جریانات جهانی، در زمینه های مرتبط با هوش 
کارگروه ها  تشکیل  با  همچنین  است.  شده  هدف گذاری  بین المللی  و  کشور  سطح  در  مصنوعی 
با هوش  مرتبط  راهبردها و سیاست های  تا  دارد  با مشارکت کارشناسان تالش  و گردهمایی هایی 
مصنوعی را تدوین نماید. جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها در جهت تعیین چارچوب برای 
توسعه فناوری هوش مصنوعی در بخش های مختلف جامعه از مهم ترین اهداف و فعالیت های این 
رصدخانه است. ایجاد بستری برای پیشبرد اهداف هوش مصنوعی قابل اعتماد و ارائه راهکارهایی 
برای جامعه بین الملل در جهت ساخت سیستم های هوش مصنوعی از دیگر اهدافی است که رصدخانه 
در سند خود برشمرده است. در کنار پایش روندها و تحوالت هوش مصنوعی با توجه به داده هایی 
که در سطوح مختلف توسط رصدخانه جمع آوری می شود ai.oecd پتانسیل های کاری و زمینه های 

سرمایه گذاری در هوش مصنوعی را منتشر می کند.

فعالیت ها
توسعه هوش مصنوعی توسط فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در طیف وسیعی از سهام داران انجام می شود، 
بنابراین مقدار زیادی از اطالعات، داده ها و دانش خارج از محدوده دولت قرار می گیرند. رصدخانه هوش 
مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با بازیگران دولتی، غیردولتی و بین دولتی با داده های کامل 
و دقیق؛ تخصص فنی، تجاری و سیاسی؛ بینش در مورد تحوالت هوش مصنوعی و دامنه ای وسیع و 
بین المللی برای درک دقیق توسعه هوش مصنوعی همکاری می کند. مهم ترین فعالیت ها و اقداماتی که 

رصدخانه در جهت دستیابی به اهداف انجام می دهد عبارتند از:
• تعیین چارچوب ها و تالش برای سیاست گذاری عمومی پیرامون هوش مصنوعی	
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• کمک به کشورها برای تشویق، پرورش و نظارت بر توسعه مسئوالنه سیستم های قابل اعتماد 	
هوش مصنوعی برای جامعه

• تسهیل گری گفت وگوهای بین دولت ها، ارائه اصول هوش مصنوعی و داده های معتبر 	
• جمع آوری داده ها توسط منابع معتبر و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه	
• بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها	
• همکاری با مؤسسات دانشگاهی، سازمان های بین المللی، شرکت ها، جامعه مدنی و دولت ها	

در حال حاضر این رصدخانه با موسسه جوزف استفان1  برای استخراج شاخص های بالدرنگ و 
نمایش آنها به صورت زنده و همچنین جهت تدوین سیاست ّها و راهبردهایی در سطوح ملی و اتحادیه 

اروپا با مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا همکاری می کند. 

ONE AI شبکه متخصصان
رصدخانه از شبکه ای از کارشناسان با عنوان وان ای آی2  که از کارگروه های تخصصی برای مشاوره 
فنی به کمیته هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تشکیل شده، استفاده می کند 
نوع و چهار  )OECD NETWORK OF EXPERTS ON AI, 2021(. شبکه متخصصان در سه 
کارگروه تخصصی فعالیت می کنند. از منظر نوع تخصص در سه بخش کارشناسان سیاست گذاری 
هوش مصنوعی، کارشناسان فنی و کارشناسان علوم اجتماعی و مطالعات انسانی دسته بندی می شوند. 
این کارشناسان در چهار کارگروه تخصصی »طبقه بندی هوش مصنوعی«، »اجرای هوش مصنوعی 
قابل اعتماد«، »محاسبات هوش مصنوعی« و »سیاست گذاری هوش مصنوعی« فعالیت می کنند. 

فعالیت ها و اقداماتی که ذیل هر یک از کارگروه های چهارگانه تعریف شده است در ادامه آمده است.

کارگروه تخصصی طبقه بندی هوش مصنوعی
این کارگروه به منظور دستیابی و توسعه چارچوبی کاربردی برای طبقه بندی سیستم های هوش 
مصنوعی تشکیل شده است. سنجش تأثیر سیستم های هوش مصنوعی بر منافع سیاست های عمومی 
تحت پوشش اصول تعیین شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و منافع اقتصادی و اجتماعی 
توسعه هوش مصنوعی از اهداف و برنامه های این کارگروه است. توسعه هوش مصنوعی باید با توجه 
به حقوق بشر، حریم خصوصی و ایمنی، امنیت و ارزیابی ریسک، شفافیت، مسئولیت پژوهش داده ها، 

مهارت و همکاری بین المللی صورت پذیرد.

1. Jožef Stefan Institute
2. ONE AI
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کارگروه اجرای هوش مصنوعی قابل اعتماد
این کارگروه به دنبال شناسایی و بررسی رویکردها و ابزارهای مورد استفاده در سیستم های هوش 
هم  است.  مصنوعی  هوش  سیاست های  برای  استاندارد  و  عملی  راهکارهای  شناسایی  و  مصنوعی 
سیاست ها و هم ابزارها در این حوزه باید به گونه ای توسعه یابند که به حقوق بشر احترام بگذارند، ایمن، 

شفاف، بی طرف، منصف و پاسخگو باشند.

کارگروه تعیین سیاست ها
توسعه راهنمای عملی پیرامون تعیین سیاست هوش مصنوعی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 
هوش مصنوعی، تهیه و جمع آوری داده ها، ایجاد زیرساخت، تعیین مقررات و تدوین مستندات از یک سو و 
نظارت بر اجرای صحیح اصول هوش مصنوعی در طول چرخه توسعه هوش مصنوعی، تمرکز بر تجربیات 
به دست آمده از نمونه های اجرایی، شناسایی روش های مختلف ارزیابی و تمرینات نظارتی و مدل های 

همکاری بین المللی و چند ذینفعی از سوی دیگر از وظایف و برنامه اقدام این کارگروه است.

کارگروه محاسبات هوش مصنوعی
از آنجایی که محاسبات به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد و رقابت اقتصادی در هوش مصنوعی قلمداد 
می شود کارگروهی نیز با تمرکز بر محاسبات هوش مصنوعی ایجاد شده است. این کارگروه در تالش 
است تا چارچوبی برای درک، اندازه گیری و محک زدن تأمین زیرساخت های محاسبات هوش مصنوعی 

توسط کشورها و منطقه ارائه نماید. 

اصول سیاست گذاری در هوش مصنوعی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در ماموریت ها و چشم انداز رصدخانه، استفاده از سیستم ابتکاری و قابل اعتماد هوش مصنوعی که به 
حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک احترام می گذارد، حمایت می شود. فناوری هوش مصنوعی با وجود 
تمام فوایدی که در زندگی انسان ها ایجاد می کند سبب ایجاد چالش هایی مانند تغییرات و نابرابری های 

اقتصادی، رقابت برای انتقال و به دست آوردن مشتری ها نیز هست.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در راستای مقابله با این چالش ها، اقداماتی تا کنون انجام داده است 
که اولین آنها تشکیل انجمنی در مورد هوش مصنوعی در سال 2016 و کنفرانس جهانی در مورد هوش 

مصنوعی در سال 2017 است.
رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با هدف ترویج هوش مصنوعی قابل 
اعتماد و نوآورانه با تأکید بر رعایت حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک بیانه ای تحت عنوان اصول هوش 

مصنوعی منتشر کرده است.
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اصول مبتنی بر ارزش

رشد فراگیر، توسعه پایدار و رفاه
این اصل ظرفیت هوش مصنوعی قابل اعتماد را برای کمک به رشد و شکوفایی کلی همه افراد جامعه 
جهانی و پیشبرد اهداف توسعه برجسته می کند. با تأکید بر این اصل تالش می شود توسعه و استفاده از 

هوش مصنوعی به سمت رفاه و نتایج مفید برای بشر و جامعه جهانی هدایت شود.
• توانایی هوش مصنوعی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار	
• آموزش، بهداشت، حمل و نقل، کشاورزی، محیط زیست و شهرهای پایدار	
• هدایت اقدامات سیاسی به طوری که همه را به هم نزدیک کند و به سمت آینده ای قوی تر و 	

مطمئن تر حرکت کند
• تأکید بر تقویت همه افراد جامعه و کمک به کاهش تعصبات	
• اقلیت های قومی، زنان، کودکان، افراد مسن و افراد با تحصیالت پایین یا مهارت کم	

ارزش ها و انصاف انسان محور
باید به گونه ای طراحی شوند که به قانون، حقوق بشر، ارزش های  سیستم های هوش مصنوعی 
دموکراتیک و تنوع احترام بگذارند و باید شامل تضمین های مناسب برای اطمینان از یک جامعه 

عادالنه و منصفانه باشد.
• توسعه هوش مصنوعی مطابق با ارزش های انسانی	
• آزادی های اساسی، برابری، انصاف، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، حفاظت از داده ها 	

و حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده
• ترویج همسویی ارزش ها	
• ظرفیت مداخله و نظارت بر انسان	
• وفاداری به ارزش های دموکراتیک که منجر به تقویت اعتماد عمومی به هوش مصنوعی 	

و استفاده از هوش مصنوعی برای محافظت از حقوق بشر و کاهش تبعیض یا سایر نتایج 
ناعادالنه و یا نابرابر است.

شفافیت و توضیح پذیری
این اصل در مورد شفافیت و افشای مسئولیت پذیری در مورد سیستم های هوش مصنوعی است 
تا اطمینان حاصل شود که مردم می فهمند چه زمانی با آنها درگیر می شوند و می توانند نتایج را به 

چالش بکشند.
• افراد جامعه باید بتوانند بفهمند که چگونه یک سیستم هوش مصنوعی در دامنه برنامه مربوط 	

به توسعه، آموزش، کار و ... استقرار یافته است تا بتوانند انتخاب های آگاهانه تری انجام دهند.
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• تسهیل گفتمان عمومی چند ذینفع و ایجاد نهادهای اختصاصی در صورت لزوم	
• تقویت آگاهی و درک عمومی از سیستم های هوش مصنوعی و افزایش پذیرش و اعتماد	
• ارائه اطالعات قابل فهم برای افرادی که از نتیجه یک سیستم هوش مصنوعی تأثیر پذیرفته اند	

 استحکام، امنیت و ایمنی
سیستم های هوش مصنوعی باید در طول زندگی خود به روشی قوی و ایمن عمل کنند و خطرات 

احتمالی باید به طور مستمر ارزیابی و مدیریت شوند.
• تقویت اعتماد به هوش مصنوعی	
• نداشتن خطرات غیرمنطقی سیستم های هوش مصنوعی از نظر جسمی در شرایط استفاده	
• حفظ سیستم های هوش مصنوعی قوی و ایمن	
• قابلیت ردیابی و تجزیه و تحلیل	
• استفاده از رویکرد مدیریت ریسک	

مسئولیت
مصنوعی  سیستم های هوش  از  بهره برداری  و  استقرار  توسعه،  حال  در  که  افرادی  و  سازمان ها 
هستند باید پاسخ گوی عملکرد صحیح خود مطابق با اصول مبتنی بر ارزش سازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی برای هوش مصنوعی باشند.
• سازمان ها یا افراد از عملکرد صحیح سیستم های هوش مصنوعی که طراحی، توسعه، بهره برداری 	

یا استقرار داده اند، مطابق با نقش هایشان و چارچوب های نظارتی قابل اجرا، در طول چرخه حیات 
محصول اطمینان حاصل کنند

اصولی برای سرمایه گذاران

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی
دولت ها باید سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را در تحقیق و توسعه تسهیل کنند تا نوآوری در هوش 

مصنوعی قابل اعتماد را تحریک کند.
• سیاست های هوش 	 در  مدت  افق های طوالنی  گرفتن  نظر  در  و  بنیادی  پژوهش های  اهمیت 

مصنوعی
• برنامه های کاربردی هوش مصنوعی	
• تکنیک های آموزش سیستم های هوش مصنوعی	
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• بهینه سازی به ویژه برای کاهش مقدار داده های مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی	
• تحقیق درمورد مالحظات اجتماعی	
• سرمایه گذاری در تحقیقات بین رشته ای، پیامدهای اجتماعی، حقوقی و اخالقی هوش مصنوعی	
•  کاهش خطرات سوگیری نامناسب در سیستم های هوش مصنوعی	

پرورش یک اکوسیستم دیجیتال برای هوش مصنوعی
دولت ها باید اکوسیستم های هوش مصنوعی قابل دسترسی را با زیرساخت ها و فناوری های دیجیتال 

و سازوکارهایی برای به اشتراک گذاشتن داده ها و دانش، پرورش دهند.
• نیاز به یک اکوسیستم مناسب برای توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد	
• و 	 درک  برای  مصنوعی  هوش  دانش  اشتراک گذاری  به  برای  مناسب  مکانیسم های  به  نیاز 

مشارکت در چرخه حیات سیستم هوش مصنوعی
• داده ها، کد، الگوریتم ها، مدل ها، تحقیقات و دانش فنی	
• توجه دولت ها به خطرات مربوط به دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها	
• خطرات مربوط به افراد، کشورها و سازمان ها	
• خطرات حقوق مالکیت معنوی، حفاظت از داده ها، رقابت و منافع تجاری	
• تقویت کارآفرینی دیجیتال، رقابت و نوآوری	

ایجاد یک فضای سیاست گذاری فعاالنه برای هوش مصنوعی
ایجاد کنند که راه را برای استقرار سیستم های هوش مصنوعی  باید یک فضای سیاست گذاری  دولت ها 

قابل اعتماد باز کند.
• امکان پذیر کردن چارچوبی نهادی، سیاستی و قانونی	
• مدیریت فضای سیاست گذاری به اندازه کافی انعطاف پذیر	
• اتخاذ یک رویکرد انسان محور برای پرورش هوش مصنوعی	
• اهمیت داشتن مکانیزم های نظارت و ارزیابی برای تکمیل چارچوب های سیاست و آزمایش	

ایجاد ظرفیت انسانی و آماده سازی برای تحول در بازار کار
دولت ها باید افراد را برای مهارت های هوش مصنوعی مجهز کرده و از کارگران پشتیبانی کنند تا 

از انتقال عادالنه اطمینان حاصل کنند.
• توانایی هوش مصنوعی در متحول کردن زندگی انسان به ویژه در اشتغال	
• توانایی تکمیل انسان، جایگزین شدن به جای انسان و ایجاد شغل های جدید	
• هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در صورت مدیریت ضعیف هوش مصنوعی	
• فراهم کردن امکان تعامل با سیستم های هوش مصنوعی، انطباق با تغییرات تولید شده توسط 	

هوش مصنوعی و دسترسی به فرصت های جدید در کار برای انسان
• نیاز به انطباق یا اتخاذ استانداردهای کار و توافق نامه هایی بین مدیریت و کارگران	

همکاری بین المللی در راستای ایجاد سیستم های هوش مصنوعی قابل اعتماد
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دولت ها باید در مرزها و بخش ها برای به اشتراک گذاشتن اطالعات، تدوین استانداردها و همکاری 
در جهت مدیریت مسئول هوش مصنوعی همکاری کنند.

• همکاری بین المللی برای رسیدگی به فرصت ها و چالش های جهانی	
• و 	 اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  سراسر  در  سیاست ها  و  اصول  انتشار  و  اجرا  پیشبرد 

کشورهای عضو
• تدوین استانداردهای فنی برای هوش مصنوعی قابل همکاری و قابل اعتماد	
• توسعه، انتشار و استفاده از معیارها برای ارزیابی عملکرد سیستم های هوش مصنوعی	
• دقت، کارایی، پیشرفت اهداف اجتماعی، انصاف و استحکام	
• معنوی، 	 مالکیت  حریم خصوصی،  امنیت،  حفظ  در جهت  داده ها  فرامرزی  جریانات  به  اعتماد 

حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک

نتیجه گیری
برای مواجه موفق با آینده باید رویکرد فعال پیش گرفت و آنهایی که آینده را شکل خواهند داد شناسایی 
و برای استفاده از فرصت ها برنامه ریزی کرد و برای مواجه با مخاطرات برنامه های پیشگیرانه و سیاست های 
اصالحی در پیش گرفت. پیش نیاز چنین برنامه ریزی فعالی، داشتن اطالعاتی کافی از روندها و تحوالتی 
است که آینده ما را شکل می دهند. رصدخانه های علم و فناوری به طور عام و رصد خانه های تخصصی 
به صورت ویژه به این امر می پردازند تا سیاست گذاران و تصمیم گیران را در سطوح ملی، منطقه ای و 
بین المللی یاری کنند. رصدخانه هوش مصنوعی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که از سال 2019 
راه اندازی شده است در چهار بخش اصول هوش مصنوعی، سیاست گذاری هوش مصنوعی، کشورها و 
ابتکارات و همچنین داده ها و روندهای هوش مصنوعی به ارائه اطالعات و تهیه گزارش های سیاستی 
فعالیت می کند. آگاهی از وجود چنین رصدخانه ای به پژوهشگران و سیاست گذاران حوزه هوش مصنوعی 
و آینده پژوهی کشور کمک می کند تا از گزارش ها و داده های آنها برای درک بهتر تحوالت جهانی در 
حوزه هوش مصنوعی استفاده کنند. در گزارش حاضر ضمن بررسی چند رصدخانه به ویژه با تمرکز هوش 
مصنوعی، بخش های اصلی، اصول و نحوه فرایند سیاست گذاری در رصدخانه هوش مصنوعی سازمان 

همکاری اقتصادی که یکی از پیش روترین رصدخانه های هوش مصنوعی است، بیان شد.
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