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تســتفيد الحكومــات مــن البيانــات فــي اســتباق اآلثــار 
الســلبية المترتبــة علــى الكــوارث أو التقليــل منهــا إلــى 
أدنــى حــد، كاســتخدام دوائــر اإلطفــاء فــي كاليفورنيــا 
بالحرائــق  للتنبــؤ  الضخمــة  للبيانــات  واســتعانتها 

ومكافحتهــا. 

الحكوميــة  التكنولوجيــا  أحدثــت  آخــر،  جانــب  مــن 
الموظفيــن  عمــل  طبيعــة  فــي  كبيــرة  تغييــرات 
الحكومييــن. وفــي بعــض الحــاالت، ســاهمت فــي 
جعــل عملهــم أكثــر أمًنــا وســرعة وأقــل إرهاًقــا. ففــي 
وصيانــة  تنظيــف  مهمــة  الروبوتــات  تنفــذ  الهنــد، 
ســامة  يضمــن  ممــا  الصحــي  الصــرف  شــبكات 
العامليــن الذيــن اعتــادوا علــى أداء هــذه المهمــة 
ــف  ــن نص ــل م ــي أق ــل ف ــاز العم ــدوي وإنج ــكل ي بش
تعمــل  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  المطلــوب.  الوقــت 
التكنولوجيــا علــى تمكيــن الحكومــات مــن تقديــم 
ــرارات  ــن ق ــورًة م ــا، مط ــب لموظفيه ــب المناس التدري
وأســس التوظيــف. ففــي واليــة إنديانــا، تســتخدم إدارة 
ــاس  ــة الواقــع االفتراضــي لقي خدمــات األطفــال تقني
كيفيــة إدارة موظفــي الجهــة لســيناريوهات مختلفــة 
عمليــات  فــي  المعلومــات  هــذه  فــي  وتســتعين 
التوظيــف. فــي حيــن يســتخدم قســم شــرطة بالــم 
بيتــش فــي واليــة فلوريــدا الواقــع االفتراضــي لتدريــب 
ألســاليب  اللجــوء  علــى  قدرتهــم  لضمــان  كــوادره 
ــى  ــم عل ــن قدرته ــد م ــد والتأك ــض التصعي ــة لخف فّعال
اتخــاذ قــرارات ســريعة وصحيحــة أثنــاء المواجهــات.

العالــم،  حــول  اليــوم،  الحكومــي  القطــاع  يتعــرض 
ــي  ــول الرقم ــق التح ــبوقة لتحقي ــر مس ــات غي لضغوط
وذلــك ليتمكــن مــن تقديــم خدمــات أكثــر، بجــودة 
أفضــل مــع خفــض التكاليــف مــن خــال تســخير قــوة 
التكنولوجيــا فــي القطــاع الخــاص . ومــع تغيــر طبيعــة 
الســلع والخدمــات االســتهاكية لتصبــح أكثــر ذكاًء 
ــا مــع حاجــات الفــرد، يرتفــع ســقف  وكفــاءة وتوافًق

توقعــات األفــراد مــن حكوماتهــم. 

ــكارات  ــن االبتـ ــة مـ ــر مجموعـ ــذا التقريـ ــتعرض هـ يسـ
العالميـــة التـــي توضـــح المجـــاالت التـــي نجحـــت 
فيهـــا الحكومـــات باســـتخدام التكنولوجيـــا ودورهـــا 
فـــي تحقيـــق الكفـــاءة وتقديـــم خدمـــات أفضـــل 

ألفـــراد المجتمـــع.

ــول  ــر للتحـ ــرك األكبـ ــوم المحـ ــا اليـ ــر التكنولوجيـ تعتبـ
الـــذي نشـــهده حالًيـــا فـــي الخدمـــات الحكوميـــة 
والقطاعـــات االقتصاديـــة والمجتمـــع ككل. ففـــي 
الخطـــط  االبتـــكار  يتصـــدر  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
التـــي وضعتهـــا الجهـــات الحكوميـــة بهـــدف تطويـــر 
مبـــادرات الحكومـــة الرقميـــة وتّبنـــي نهـــج أكثـــر 
ـــات  ـــن سياس ـــات وس ـــم خدم ـــفافية لتقدي ـــا وش انفتاًح
تلبـــي حاجـــات أفـــراد المجتمـــع، حيـــث تؤكـــد األمـــم 
ــي كأداة  ــكار الحكومـ ــة االبتـ ــى اهميـ ــدة علـ المتحـ
تمكـــن الحكومـــات مـــن تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة 2030. وفـــي هـــذا االطـــار، تبـــرز أهميـــة 
ـــر مدخـــل  ـــي تعتب ـــة الت ـــا الحكومي ـــة والتكنولوجي التقني

ــكار. ــي لابتـ رئيسـ

لتطبيقـــات  الواســـع  االنتشـــار  اليـــوم  ونـــرى 
التكنولوجيـــا الحكوميـــة بـــدأ بالحكومـــات االتحاديـــة  
ـــب المـــدن والمناطـــق  ـــة إلـــى جان والحكومـــات المحلي
والهيئـــات التنظيميـــة وانتهـــاءا بالمـــدارس والجامعـــات 
ـــي  ـــم. وف ـــرطة والمحاك ـــوات الش ـــفيات وق والمستش
الحكوميـــة  التكنولوجيـــا  التطبيقـــات  هـــه  كافـــة 
الوضـــوح والشـــفافية وبالتالـــي ترفـــع مســـتويات 
المســـاءلة حيـــث أنهـــا تســـمح للحكومـــات بمعالجـــة 
رقمًيـــا  المجمعـــة  البيانـــات  مـــن  هائلـــة  كميـــات 
لتحديـــد تكاليـــف وفوائـــد برامجهـــا وسياســـاتها واتخـــاذ 
المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  عليهـــا.  بنـــاًء  اإلجـــراءات 
تســـتخدم بعـــض البلديـــات فـــي بريطانيـــا اليـــوم تقنيـــات 
ـــت األشـــياء لمتابعـــة أوجـــه القصـــور فـــي كفـــاءة  إنترن
ـــاه ومرافـــق الصـــرف الصحـــي  أداء أنظمـــة قطـــاع المي
وشـــبكة الكهربـــاء. إذ يثمـــر مثـــل هـــذا االبتـــكار عـــن 
ــض  ــرعة، وخفـ ــع بسـ ــراد المجتمـ ــات أفـ ــة احتياجـ تلبيـ
فـــي  المؤسســـية  الكفـــاءة  وتحقيـــق  التكاليـــف 

ــه. الوقـــت ذاتـ

وبفضـــل هـــذه التكنولوجيـــا ، تتمكـــن الحكومـــات 
مـــن تصميـــم سياســـات وبرامـــج فّعالـــة وذات أثـــر 
ـــال،  ـــى ســـبيل المث ـــات المتحـــدة عل ـــر. ففـــي الوالي كبي
ــم  ــة” لفهـ ــات الصحيـ ــة البيانـ ــدن “لوحـ ــتخدم المـ تسـ
حـــول  المدينـــة  مســـتوى  علـــى  البيانـــات  ورصـــد 
ـــط  ـــمنة ومتوس ـــدالت الس ـــل مع ـــة مث ـــرات معين مؤش
العمـــر المتوقـــع ومســـتويات الفقـــر والبطالـــة، ومـــن 
ــر الخدمـــات  ثـــم تقديـــم المعلومـــات الازمـــة لتطويـ

ــابه،  ــق مشـ ــى نسـ ــة. وعلـ ــة ذات العاقـ الحكوميـ
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مواجهــة تلــك التحديــات جميعهــا بطــرق مبتكــرة. وقــد 
ــة  ــال جلس ــد” خ ــوم الواح ــة الي ــرة “قضي ــت فك ُطرح
عصــف ذهنــي؛ وتتلخــص الفكــرة فــي اســتام القضية 
ــى المحكمــة  ــة إل ــق والتصــرف فيهــا واإلحال والتحقي
وتنفيــذ الحكــم خــال فتــرة ال تتجــاوز يوًمــا واحــًدا. 
تمــت دراســة الفكــرة وجــرى تنفيذهــا علــى بعــض 
القضايــا البســيطة وذلــك مــن خــال قيــاس المــدة 
ــة  ــة مــن وقــت ورودهــا للنياب ــي تســتغرقها القضي الت
ــة  ــد معالج ــه بع ــن أن ــم، وتبي ــذ الحك ــت تنفي ــى وق إل
بعــض العقبــات، يمكــن االنتهــاء مــن القضيــة فــي 

ــه. ــوم نفس الي

المبــادرة وهــو  لهــذه  واقعــي  هــدف  ُحــّدد  وقــد 
وتنفيــذ  للمحكمــة  واإلحالــة  والتصــرف  “التحقيــق 
الحكــم خــال 24 ســاعة بنســبة %90” وربــط الهــدف 
بفئــة محــددة مــن التهــم حيــث تبيــن وجــود عــدد مــن 
يتــم االنتهــاء منهــا خــال  الواحــد ال  اليــوم  قضايــا 
)24( ســاعة وذلــك لمــا تفتضيــه مصلحــة التحقيــق. 
ــة  ــة للجهــات المحلي ــات معياري ــة مقارن وعقــدت النياب
ــق  ــي التحقي ــتغرقة ف ــدة المس ــول الم ــة ح واالتحادي
ــاع  ــم االط ــث ت ــة، حي ــة والمحاكم ــرف واإلحال والتص
ــق  ــن أن مــدة التحقي ــة حيــث تبي ــر العالمي علــى التقاري

ــام. ــن )7( أي ــل ع ال تق

ــن  ــن م ــن موظفي ــون م ــل مك ــق عم ــّكل فري ــد ُش وق
أصحــاب الخبــرة واالختصــاص لوضــع التصــور العــام 
لتطبيــق الفكــرة ووضــع خطــة العمــل بــدءًا بالمرحلــة 
تنفيــذ  متطلبــات  دراســة  شــملت  التــي  التجريبيــة 
تبعهــا   ثــم  للفكــرة،  التجريبــي  والتنفيــذ  المبــادرة 
التطبيــق الفعلــي لقضيــة اليــوم الواحــد بنســبة 90% 
الجنســية واإلقامــة  نيابــة  فــي  تجريبيــة(  )كمرحلــة 
ونيابــة الســير وتلتهــا مرحلــة  التعميــم الشــمولي علــى 

كافــة النيابــات.

ُأطلقـــت مبـــادرة “قضيـــة اليـــوم الواحـــد” لارتقـــاء 
ـــكل  ـــي تش ـــات الت ـــل العقب ـــي وتقلي ـــراءات التقاض بإج
ـــى  ـــادرة عل ـــذه المب ـــوم ه ـــل. تق ـــير العم ـــام س ـــٍد أم تح
ــتدالل والتحقيـــق  ــراءات االسـ ــع إجـ ــاء جميـ ــدأ إنهـ مبـ
ــط  ــاعة فقـ ــال 24 سـ ــم خـ ــدار الحكـ ــة وإصـ واإلحالـ
لبعـــض قضايـــا المخالفـــات والجنـــح التـــي ال تتطلـــب 

توافـــر تقاريـــر أو شـــهود.   

قبـــل مبـــادرة قضيـــة اليـــوم الواحـــد ،كانـــت القضايـــا 
ـــا  ـــًا )م ـــى 12 يوم ـــام حّت ـــن 5 أي ـــد م ـــرة تمت ـــاج لفت تحت
ــر القضيـــة حتـــى صـــدور الحكـــم  يمثـــل متوســـط عمـ
بتنفيذهـــا(، كمـــا بلـــغ عـــدد زيـــارات المتعامليـــن لمتابعـــة 
زيـــارة  “بواقـــع  أدنـــى  زيـــارات كحـــد   )3( القضيـــة 
لجلســـة التحقيـــق وزيـــارة لجلســـة المحاكمـــة قـــد تمتـــد 
ـــارة  ـــدة، وزي ـــارة واح ـــن زي ـــر م ـــى أكث ـــان إل ـــض األحي بع
لتنفيـــذ الحكـــم“. ومـــن الناحيـــة األمنيـــة، فقـــد ظهـــرا 
تحـــد هـــام يتمثـــل بعـــدد زيـــارات أفـــراد الشـــرطة مـــع 
المتهميـــن لمتابعـــة إجـــراءات القضيـــة، حيـــث كانـــت 
تبلـــغ )3( زيـــارات كحـــد أدنـــى )بواقـــع زيـــارة واحـــدة 
لجلســـة تحقيـــق النيابـــة – زيـــارة لجلســـة المحاكمـــة – 
وتمتـــد فـــي بعـــض األحيـــان إلـــى أكثـــر مـــن )3( زيـــارات 
ـــارات مـــن شـــأنه  ـــذ الحكـــم(. هـــذا العـــدد مـــن الزي لتنفي
إتاحـــة فـــرص لهـــروب الموقوفيـــن أو تشـــكيل خطـــورة 
علـــى أفـــراد الشـــرطة المرافقيـــن لهـــم. وكان مـــن أبـــرز 
التحديـــات كذلـــك تلبيـــة احتياجـــات المتعامليـــن، إذ 
تبيـــن وفـــق نتائـــج اســـتطاع رأي المتعامليـــن انخفـــاض 
ـــار  ـــات ومعي ـــرعة الخدم ـــار س ـــن معي ـــا ع ـــتوى الرض مس

الخدمـــات المقدمـــة إلـــى )84%(.

ـــدف  ـــي ته ـــد “ الت ـــوم الواح ـــة الي ـــرة “ قضي ـــاءت فك ج
ـــول  ـــى رفـــع مســـتوى جـــودة المؤشـــرات والوصــــــ إل
إلـــى نتائـــج مميـــزة تلبـــي احتياجـــات المتعامليـــن 
والشـــركاء وترفـــع مســـتوى رضاهـــم، وتهـــدف إلـــى 

قضية 
اليوم الواحد 

اإلمارات العربية المتحدة
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تمت دراسة الفكرة من النواحي اآلتية:

1. دراسة الُمدد الفعلية لعملية التحقيق في القضايا.

2. دراسة الوضع السابق لمراحل القضية، حيث تبين أنها تمر بست مراحل.

ــي  ــق فـ ــة للتحقيـ ــدة الزمنيـ ــا والمـ ــا ومتطلباتهـ ــث نوعيتهـ ــن حيـ ــد مـ ــوم الواحـ ــا اليـ ــة قضايـ ــة طبيعـ 3. دراسـ
ــدة.  ــة الواحـ القضيـ

ــد  ــوم الواحـ ــوف لليـ ــة الموقـ ــن أن تكلفـ ــد، إذ تبيـ ــوم الواحـ ــا اليـ ــي قضايـ ــن فـ ــة الموقوفيـ ــة تكلفـ 4. دراسـ
ــل. ــوم عمـ ــو )12-5( يـ ــف هـ ــي التوقيـ ــه فـ ــدة بقائـ ــط مـ ــم ومتوسـ ــغ)220( درهـ تبلـ

بعـــد ذلـــك، ُحصـــرت العقبـــات والتحديـــات التـــي واجهـــت تنفيـــذ الفكـــرة وُوضعـــت الحلـــول المناســـبة لمواجهتهـــا. 
ومـــن أبـــرز النتائـــج واإلحصائيـــات الخاصـــة بمبـــادرة قضيـــة اليـــوم الواحـــد مـــا يلـــي: 

ـــدء تطبيقهـــا، )%25( منهـــا خاصـــة بتهمـــة “إعطـــاء شـــيك  ـــذ ب ـــة من ـــوم الواحـــد )45,053( قضي ـــا الي • بلغـــت عـــدد قضاي
ـــة” بســـوء ني

ـــا اليـــوم الواحـــد خـــال 24 ســـاعة خـــال عامـــي 2019 و 2020 ممـــا ســـاهم  • التصـــرف بمـــا نســـبته )%98( مـــن قضاي
فـــي رفـــع كفـــاءة العمـــل القضائـــي وتســـريع إجـــراءات التقاضـــي فـــي اإلمـــارة

• أثـــرت الفكـــرة بشـــكل إيجابـــي وملمـــوس علـــى المؤشـــر االســـتراتيجي للنيابـــة العامـــة “ســـرعة التحقيـــق 
.)88%( المحـــدد  الهـــدف  متجـــاوزًا   )91%( بلـــغ  والتصرف“حيـــث 

• وفـــرت المبـــادرة )60 ( مليـــون درهـــم علـــى حكومـــة دولـــة اإلمـــارات نتيجـــة خفـــض معـــدل تكاليـــف التوقيـــف 
ونقـــل الموقوفيـــن.

ـــغ )95.8%(  ـــث بل ـــن خـــال الوقـــت المحـــدد“ حي ـــات المتعاملي ـــذ طلب ـــًا علـــى مؤشـــر “ســـرعة تنفي ـــرت الفكـــرة إيجابي • أث
متجـــاوزًا الهـــدف المحـــدد )93%(.“
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• ســـاهمت الفكـــرة فـــي تطويـــر العمـــل المؤسســـي حيـــث تـــم اعتمـــاد عـــدد مـــن األنظمـــة التـــي تهـــدف إلـــى تســـريع 
اإلجـــراءات الداخليـــة مثـــل: 

ــة  ــة العامـ ــتخدام روبـــوت النيابـ اسـ
فـــي الترجمـــة أثنـــاء المحاكمـــة: 
ترجمـــة  توفـــر  لضمـــان  وذلـــك 
خـــال  معينـــة  للغـــات  قانونيـــة 

المحاكمـــة. جلســـة 

التقاضـــي عـــن ُبعـــد: ويتمّثـــل فـــي 
االســـتفادة مـــن تقنيـــة االتصـــال 
عـــن ُبعـــد فـــي التقاضـــي بمـــا يخـــدم 
إجـــراءات التحقيـــق مـــع أطـــراف 
وإجـــراءات  الجزائيـــة  الدعـــوى 
ومقابلـــة  الجزائيـــة،  المحاكمـــة 
ــات  ــي الجهـ ــم فـ ــوم عليهـ المحكـ
تطبيقهـــا  تـــم  حيـــث  المعنيـــة 
ـــاء  ـــرطة البرش ـــز ش ـــي مرك ـــا ف مبدئًي

ــي. ــار دبـ ومطـ

ـــة الذكـــي: وهـــو برنامـــج  أمـــر اإلحال
ذكـــي يختصـــر الوقـــت مـــن خـــال 
توفيـــر جميـــع بيانـــات المتهميـــن 
إلـــى جانـــب النصـــوص القانونيـــة 
ــرة  ــع مباشـ ــى الواقـ ــة علـ المطبقـ
ـــادة  ـــن إع ـــداًل م ـــة ب ـــر اإلحال ـــي أم ف

ــام. ــي النظـ ــا فـ إدخالهـ

نمـــاذج التحقيـــق الذكيـــة: وهـــو 
الوقـــت  يختصـــر  ذكـــي  برنامـــج 
مـــن خـــال توفيـــر نمـــاذج لمحاضـــر 
التحقيـــق التـــي تتضمـــن بيانـــات 
عـــن األطـــراف وأســـئلة التحقيـــق 
مـــن  بـــداًل  بالقضيـــة  المتعلقـــة 
البرنامـــج،  فـــي  إدخالهـــا  إعـــادة 
ممـــا يســـاهم فـــي تقليـــل مـــدة 

التحقيـــق.
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وتتفحـــص خوارزميـــات الـــذكاء االصطناعـــي أيًضـــا 
حســـابات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي للكشـــف عـــن 
ـــخاص  ـــرها األش ـــي ينش ـــات الت ـــن المعلوم ـــاوت بي التف
ــا  ــون عنهـ ــي يفصحـ ــك التـ ــات وتلـ ــذه المنصـ ــر هـ عبـ
المثـــال،  اإلعانـــة. فعلـــى ســـبيل  علـــى  للحصـــول 
كشـــفت الـــوزارة فـــي بعـــض الحـــاالت عـــن أشـــخاص 
ـــة ولكنهـــم  ـــات البطال ـــى معون ـــون بالحصـــول عل يطالب
اســـتضافوا حفـــات خـــال موســـم األعيـــاد. ولـــم 
يتوقـــف األمـــر علـــى ذلـــك، فقـــد ُكشـــف عـــن أشـــخاص 
ــد  ــن أنهـــم قـ ــدية وتبيـ ــوا إصابتهـــم بإصابـــة جسـ اّدعـ
شـــاركوا فـــي ســـباق علـــى مســـتوى الدولـــة. بينمـــا 
ـــم  ـــوا بأنه ـــن صرح ـــن الذي ـــض المتقدمي ـــل بع ـــن تحاُي تبي
عازبيـــن بســـبب صـــور نشـــروها فـــي أعراســـهم أو 
برفقـــة شـــريك حياتهـــم. وهكـــذا نجحـــت خوارزميـــات 
ــر  ــع غيـ ــاف الوقائـ ــي اكتشـ ــي فـ ــذكاء االصطناعـ الـ
المتطابقـــة وتســـهيل التعـــرف علـــى التزويـــر فـــي 

المطالبـــات.

ــذه  ــار هـ ــل علـــى اختبـ ــا، حرصـــت وزارة العمـ وبدورهـ
ــى  ــادرًة علـ ــح قـ ــف لتصبـ ــكل مكثـ ــات بشـ الخوارزميـ
 Universal ـــا ـــا فيه ـــرى بم ـــة األخ ـــة اإلعان ـــح أنظم مس
Personal Inde- و Jobseeker’s Allowance و Credit
ـــف  ـــى كش ـــا عل ـــزز قدرته ـــا يع pendent Systems مم
ـــي  ـــة ف ـــا الحالي ـــوزارة قدراته ـــدت ال ـــا حش ـــر. كم التزوي
مجـــال جمـــع البيانـــات والمعلومـــات وتحليـــل المخاطـــر 
إلنشـــاء خدمـــة للمخاطـــر واالســـتخبارات التـــي ترتـــب 
مطالبـــات المعونـــات حســـب خطورتهـــا ممـــا يســـمح 
ــكال  ــع األشـ ــل مـ ــا للتعامـ ــب أولوياتهـ ــوزارة بترتيـ للـ

المختلفـــة للتزويـــر.

تواجـــه الكثيـــر مـــن الـــدول مســـألة التزويـــر فـــي 
تـــؤدي  والتـــي  الحكوميـــة  اإلعانـــات  مطالبـــات 
لحصـــول أشـــخاص ال يســـتوفون الشـــروط أو يتعمـــدون 
ـــرة علـــى مســـاعدة  إخفـــاء ظروفهـــم الشـــخصية المتغي
ــبب  ــدة، يتسـ ــة المتحـ ــي المملكـ ــتحقونها. وفـ ال يسـ
العمـــل  وزارة  بتحميـــل  المطالبـــات  فـــي  التزويـــر 
تكاليـــف إضافيـــة تصـــل إلـــى 2.1 مليـــار يـــورو )حوالـــي 
ـــت  ـــد ارتفع ـــام 2016 وق ـــي( ع ـــار دوالر أمريك 2.6 ملي
ــال  ــورو خـ ــون يـ ــدار 200 مليـ ــف بمقـ ــذه التكاليـ هـ
ــّرس  ــي، كـ ــام الماضـ ــي العـ ــط. وفـ ــد فقـ ــام واحـ عـ
وقتهـــم  كامـــل  العمـــل  وزارة  فـــي  المســـؤولون 
ـــي  ـــي ف ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــتخدام تقني ـــار اس الختب
ـــر.  ـــة التزوي ـــات ومحارب ـــة المطالب ـــة معالج ـــة عملي أتمت

فـــي  كامنـــة  أنمـــاط  عـــن  الخوارزميـــات  وتبحـــث 
الطلبـــات  أو  المكـــرر  الهاتـــف  كرقـــم  المطالبـــات 
المكتوبـــة بنفـــس األســـلوب وتحـــدد مواضـــع الشـــك 
ــر.  ــن البشـ ــدرة المحققيـ ــوق قـ ــرعة تفـ ــة بسـ المحتملـ
ـــرة  ومـــا إن توضـــع عامـــة علـــى مطالبـــة مـــا ألنهـــا مثي
للشـــك، يأتـــي دور المحقـــق لتحديـــد مـــا إن كانـــت 

تنطـــوي علـــى التزويـــر أم ال. 

ويحـــدد الـــذكاء االصطناعـــي مواضـــع الشـــك المحتملـــة 
بشـــكل أســـرع مـــن المحققيـــن الذيـــن اعتـــادوا علـــى 
ـــام  ـــتخدام النظ ـــل اس ـــم قب ـــة تصله ـــص كل مطالب تفح
ـــز  ـــل تركي ـــا جع ـــي، مم ـــذكاء االصطناع ـــى ال ـــم عل القائ
ـــى  ـــول عل ـــر للحص ـــة التزوي ـــى محارب ـــا عل ـــوزارة منصًب ال
اإلعانـــات علـــى المســـتوى الفـــردي والتحقيـــق فـــي 
وضـــع األفـــراد الذيـــن ُوصفـــوا بأنهـــم مثيريـــن للشـــك 

ـــف.  ـــز التوظي ـــي مراك ف

وزارة العمل تستخدم 
الذكاء االصطناعي للقضاء 
على التزوير في المطالبات

اسكتلندا
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ــدء  ــر البـ ــن عبـ ــان والعيـــش اآلمـ ــة األمـ ــل لثقافـ أفضـ
بتعليـــم األفـــراد وتثقيفهـــم فـــي هـــذا الشـــأن فـــي 
ـــم  وقـــت مبكـــر مـــن حياتهـــم. ومـــن خـــال طـــرح التعلي
تأمـــل  والســـامة،  األمـــن  ثقافـــة  لتعزيـــز  المبكـــر 
فنلنـــدا أن يســـهم ذلـــك فـــي تعديـــل الســـلوكيات 
ــاة  ــي الحيـ ــامتهم فـ ــراد بسـ ــام األفـ ــر اهتمـ وتطويـ
وهـــو أمـــر مهـــم علـــى المـــدى الطويـــل. يتطـــرق 
المنهـــج الفنلنـــدي إلـــى مفاهيـــم الرعايـــة الشـــخصية 
والرعايـــة  والمســـؤولية  اليوميـــة  والمهـــارات 
المجتمعيـــة وطـــرق تجنـــب الحـــوادث واتخـــاذ إجـــراءات 

اإلســـعافات األوليـــة. 

ــة  ــة بتأديـ ــوارئ الفنلنديـ ــات الطـ ــت خدمـ ــد نجحـ وقـ
حقـــق  كمـــا  عاليـــة،  بمهنيـــة  التعليميـــة  مهامهـــا 
ــع  ــدد؛ ومـ ــذا الصـ ــي هـ ــًرا فـ ــا كبيـ ــون نجاًحـ المعلمـ
ــم  ــم التعليـ ــة لدعـ ــة ماسـ ــاك حاجـ ــزال هنـ ــك ال يـ ذلـ
خصوًصـــا  وتحســـينه  والســـامة  باألمـــن  المرتبـــط 

بالنســـبة لألطفـــال والشـــباب.  

بنـــاء علـــى ذلـــك وتحـــت رعايـــة الحكومـــة الفنلنديـــة، 
قامـــت شـــركة SyraWise الناشـــئة بتطويـــر لعبـــة 
أطلقـــت عليهـــا اســـم “Rescuebusters” بحيـــث تهـــدف 
ــاعدتهم  ــال لمسـ ــدى األطفـ ــارات لـ ــيخ مهـ إلـــى ترسـ
ـــا  ـــة عندم ـــدأت القص ـــة. ب ـــاالت الطارئ ـــاوز الح ـــى تج عل
جوســـيه  اإلطفـــاء  رجـــل  الشـــركة  مؤســـس  كان 
راوتشـــيو يعلـــم مبـــادئ الســـامة خـــال الحريـــق 
ــن ال  ــظ أن المعلميـ ــة، والحـ ــدارس الفنلنديـ ــي المـ فـ
يملكـــون األدوات المناســـبة لتعليـــم األطفـــال مبـــادئ 
األمـــن والســـامة. ســـارع خوســـيه باالتصـــال بشـــركة 
Nopia وهـــي شـــركة فنلنديـــة محـــدودة وتـــم البـــدء 
ــدارس،  ــامة للمـ ــادئ السـ ــم مبـ ــة تعليـ ــر لعبـ بتطويـ

.“ Rescuebusters“ وكانـــت النتيجـــة لعبـــة

ظهـــر مؤخـــًرا نهًجـــا جديـــًدا فـــي قطـــاع التعليـــم يهـــدف 
ـــدف  ـــة به ـــات التعليمي ـــي البيئ ـــاب ف ـــج األلع ـــى دم إل
تحفيـــز المتعلميـــن بشـــكل أكبـــر وتعزيـــز مشـــاركتهم. 
تنبـــع أهميـــة التحفيـــز مـــن كونـــه مؤشـــر هـــام علـــى 
إنجـــازات الطالـــب األكاديميـــة، كمـــا أنـــه يؤثـــر علـــى 
ـــم.  ـــي التعل ـــب ف ـــه الطال ـــذي يبذل ـــد ال ـــت والجه الوق
ونظـــًرا النتشـــار األلعـــاب وكونهـــا مصـــدر ال ُيســـتهان بـــه 
ـــراح دمـــج  ـــل اقت ـــد قوب ـــز المشـــاركة، فق ـــز وتعزي للتحفي
ـــن  ـــز المتعلمي ـــات تحفي ـــا لغاي ـــاب وآلياته ـــادئ األلع مب
ـــم  ـــل مفهـــوم األلعـــاب فـــي التعلي ـــر. يتمث ـــب كبي بترحي
بدمـــج عناصـــر تصميـــم األلعـــاب والتجـــارب الممتعـــة 
فيهـــا فـــي تصميـــم عمليـــات التعّلـــم. وكان الهـــدف 
مـــن تبّنـــي هـــذا المفهـــوم دعـــم التعّلـــم فـــي ســـياقات 
ـــة  ـــات متعلق ـــع تحدي ـــل م ـــة والتعام ـــاالت مختلف ومج
بالمواقـــف واألنشـــطة والســـلوكيات. نشـــأت فكـــرة 
دمـــج األلعـــاب فـــي عمليـــة التعّلـــم مـــن أن إضافـــة 
عناصـــر كتلـــك الموجـــودة فـــي األلعـــاب إلـــى أنشـــطة 
ـــاه واالهتمـــام ُتشـــبه  ـــة مـــن االنتب ـــم ســـيخلق حال التعل

ـــاب.  ـــي األلع ـــدث ف ـــا يح م

مفيـــدة  أداة  بمثابـــة  تكـــون  أن  لأللعـــاب  يمكـــن 
ــّيما وأن  ــامة؛ ال سـ ــن والسـ ــط باألمـ ــب المرتبـ للتدريـ
التدريبـــات التقليديـــة قـــد ال تســـتدعي اهتمـــام األفـــراد. 
وعليـــه، أثبـــت نهـــج دمـــج األلعـــاب فعاليتـــه خصوًصـــا 
ـــم األطفـــال حـــول عناصـــر األمـــن والســـامة.  فـــي تعلي

يعتبـــر التعليـــم المرتبـــط باألمـــن والســـامة فـــي 
ـــوارئ  ـــات الط ـــي خدم ـــف ف ـــم الوظائ ـــن أه ـــدا م فنلن
ـــر ممتعـــة  ـــن أنهـــا تبـــدو مهمـــة غي ـــة. وفـــي حي الفنلندي
أو مثيـــرة لاهتمـــام؛ إال أنهـــا مـــن أكثـــر المهـــام 
تأثيـــًرا وإيجابيـــة بالنســـبة للمجتمـــع. وقـــد دفـــع ذلـــك 
الجهـــات الفنلنديـــة إلـــى التفكيـــر بابتـــكار قاعـــدة

االعتماد على األلعاب 
للتثقيف حول األمن والسالمة 

فنلندا
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إن لعبـــة “ Rescuebusters” هـــي لعبـــة فنلنديـــة تفاعليـــة ثاثيـــة األبعـــاد تتخصـــص فـــي تعليـــم الشـــباب مبـــادئ 
األمـــن والســـامة. تتضمـــن هـــذه االداة التعليميـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا أمثلـــة عمليـــة إلـــى جانـــب تجـــارب تعلميـــة 
ـــه  ـــاه في ـــا يأســـر االنتب ـــة عالًم ـــاة. تقـــدم اللعب ـــة تعتمـــد علـــى مهـــام رســـوم متحركـــة مســـتوحاة مـــن واقـــع الحي افتراضي
شـــخصيات مميـــزة وودودة وآليـــات اســـتثنائية لّلعـــب وتتبـــع التطـــور ممـــا يأخـــذ التجربـــة التعليميـــة إلـــى مســـتوى 
ـــر  ـــا إن تم ـــي؛ فم ـــكل عمل ـــل بش ـــم العم ـــة تدع ـــدة قوي ـــر قاع ـــة “ Rescuebusters “ لتوفي ـــت لعب ـــا. ُصمم ـــد تماًم جدي
ـــن أزواج  ـــية ضم ـــوف المدرس ـــي الصف ـــوه ف ـــا تعلم ـــق م ـــم تطبي ـــة يمكنه ـــذه اللعب ـــاب له ـــة الط ـــى ممارس ـــرة عل فت
ـــود  ـــذي يع ـــة ال ـــة البطولي ـــب القص ـــيلتر صاح ـــس ش ـــن ماك ـــول الكابت ـــة ح ـــداث اللعب ـــدور أح ـــرة. وت ـــات صغي أو مجموع
ـــة  ـــهم اللعب ـــا. تس ـــر أماًن ـــا أكث ـــه مكاًن ـــتقبل بجعل ـــاذ المس ـــار إلنق ـــن األوالد الصغ ـــاعدة م ـــب المس ـــتقبل لطل ـــن المس م
ـــر حـــس االنتمـــاء للمجتمـــع بحيـــث تتطلـــب كل مهمـــة تعـــاون الطـــاب مـــع بعضهـــم البعـــض لتجـــاوز بعـــض  فـــي تطوي

ـــات.  ـــف والتحدي المواق

تحتـــوي النســـخة األولـــى مـــن لعبـــة  Rescuebustersعلـــى منـــزل لإلســـعافات األوليـــة ومنـــزل للســـامة مـــن الحريـــق، 
ـــراف  ـــت إش ـــة تح ـــر اللعب ـــم تطوي ـــة. ت ـــامة للعب ـــة بالس ـــع المتعلق ـــع المواضي ـــة جمي ـــون إضاف ـــط المصمم ـــن يخط ولك
الجمعيـــة الفنلنديـــة للســـامة مـــن الحرائـــق ومجلـــس اإلنقـــاذ الفنلنـــدي والمركـــز الفنلنـــدي لاســـتجابة للطـــوارئ. تأتـــي 
ـــاد  ـــة إلرش ـــة خاص ـــع أداة إلكتروني ـــتور م ـــاي أو آب س ـــل ب ـــر جوج ـــر متج ـــا عب ـــا مجاًن ـــن تحميله ـــي يمك ـــة الت ـــذه اللعب ه
ـــة مكثفـــة عـــن الســـامة. كمـــا تســـتعين الشـــركات بهـــذه  ـــة اســـتخدامها وتتضمـــن مـــواد تعليمي ـــن حـــول كيفي المعلمي
ـــة  ـــن وكال ـــل م ـــة بتموي ـــى اللعب ـــا تحظ ـــل.  كم ـــي العم ـــامة ف ـــادئ الس ـــى مب ـــب عل ـــة كأداة للتدري األداة اإللكتروني

ـــة.    ـــع المـــدارس الفنلندي ـــة وتدعمهـــا جمي ـــكار الفنلندي ـــل االبت تموي

ـــو مـــن عـــام 2017.  ـــة والســـويدية فـــي شـــهر ماي ـــة والفنلندي ـــة باللغـــات اإلنجليزي ـــى مـــن اللعب أطلقـــت النســـخة األول
 SyraWise ــركة ــة، حيـــث بـــدأت شـ ــا بهـــذه اللعبـ ــاء العالـــم اهتمامهـ ــد أبـــدت جهـــات عـــدة مـــن مختلـــف أنحـ وقـ
ـــن  ـــة( مفاوضـــات فـــي كل مـــن الشـــرق االوســـط وسويســـرا والصي ـــر اللعب ـــن تطوي المحـــدودة )الشـــركة المســـؤولة ع
القتنـــاء اللعبـــة التـــي يمكـــن تســـخير مزاياهـــا واألداة اإللكترونيـــة التـــي ترافقهـــا فـــي أي قطـــاع بـــكل يســـر وســـهولة. 
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ــة تحـــدي  ــة لمواجهـ ــاعي الحكومـ ــار مسـ وفـــي إطـ
ــراال  ــة فـــي كيـ ــت الحكومـ ــدوي، تواصلـ ــح اليـ الكسـ
مـــع شـــركة Genrobotics  وهـــي شـــركة ناشـــئة 
تتخـــذ مـــن كيـــراال مقـــًرا لهـــا. وفـــي عـــام 2017، 
أطلقـــت الشـــركة تقنيـــة Bandicoot 2.0، وهـــو عبـــارة 
ـــن 15 إلـــى 20  ـــه بي ـــراوح تكلفت ـــوت مبتكـــر تت عـــن روب
ألـــف روبيـــة للقطعـــة الواحـــدة. ال يســـهم الروبـــوت 
فـــي إتمـــام مهـــام التنظيـــف بســـرعة أكبـــر خـــال 
ـــا  ـــط؛ وإنم ـــة فق ـــى 45 دقيق ـــن 20 إل ـــراوح بي ـــرة تت فت
ـــة  ـــرار صحي ـــوادث وأض ـــوع ح ـــر وق ـــن خط ـــل م ـــو يقل ه
كان العمـــال يواجهونهـــا يومًيـــا حيـــث يمكـــن لهـــذه 

اآللـــة تنظيـــف وجمـــع الفضـــات. 

يحتـــوي Bandicoot  علـــى واجهـــة مســـتخدم تحتـــاج 
ـــه خمـــس  ـــة عمـــال للتحكـــم فيهـــا وتشـــغيلها، وفي لثاث
ــة  ــرات الرؤيـ ــا كاميـ ــا فيهـ ــرات )بمـ إلـــى ســـت كاميـ
الصـــرف  مجـــاري  دخولهـــا  فـــور  تعمـــل  الليليـــة( 
الصحـــي بحيـــث تتيـــح للموظـــف إمكانيـــة مراقبـــة 
تطـــور العمـــل. يبـــدأ عمـــل الروبـــوت البالـــغ وزنـــه 80 
كيلـــو غـــرام برفـــع الغطـــاء الحديـــدي الثقيـــل ومـــن 
ـــات  ـــاط الفض ـــاري اللتق ـــي المج ـــذراع ف ـــال ال ـــم إدخ ث
ـــن  ـــا يمك ـــص. كم ـــكان مخص ـــي م ـــا ف ـــة وطرحه الصلب
ـــي  ـــرف الصح ـــة الص ـــص أنظم ـــوت لفح ـــتخدام الروب اس
ــازات  ــود غـ ــن وجـ ــاري، والكشـــف عـ ــوط المجـ وخطـ
ســـامة وتحذيـــر العامليـــن المتواجديـــن بالقـــرب مـــن 
علـــى  العمـــال  تدريـــب  ولغايـــات  العمـــل.  مـــكان 
طريقـــة تشـــغيل الروبـــوت واســـتخدامه، فقـــد تـــم 
ــهلة  ــتخدم سـ ــة مسـ ــاص وواجهـ ــق خـ ــده بتطبيـ تزويـ
وبســـيطة. يعتبـــر Bandicoot هـــو أكثـــر مـــن روبـــوت؛ 
ـــاز  ـــاذ األرواح وإنج ـــي إنق ـــهم ف ـــز يس ـــكار ممي ـــو ابت فه
المهـــام الضروريـــة بســـرعة وفعاليـــة وكفـــاءة أكبـــر. 

تنظيـــف  ممارســـات  علـــى  للقضـــاء  منهـــا  ســـعًيا 
ــي  ــة فـ ــن القمامـ ــص مـ ــرية والتخلـ ــات البشـ الفضـ
المجـــاري بشـــكل يـــدوي، أطلقـــت الهنـــد قانـــون 
الكســـح  بعمليـــات  للقيـــام  كـــوادر  تعييـــن  حظـــر 
 1993 اليـــدوي وبنـــاء المراحيـــض الجافـــة لعـــام 
وقانـــون حظـــر تعييـــن كـــوادر للقيـــام بعمليـــات 
الكســـح اليـــدوي وإعـــادة تأهيلهـــم لعـــام 2013. 
اليـــدوي  الكســـح  تـــزال عمليـــات  ذلـــك، ال  ومـــع 
ـــا  ـــاري مم ـــف المج ـــد لتنظي ـــاء الهن ـــي أنح ـــتمرة ف مس
ـــى  ـــك إل ـــزى ذل ـــر. ويع ـــخاص للخط ـــاة األش ـــرض حي يع
عـــدم وجـــود بديـــل مناســـب، ممـــا يدفـــع المزيـــد 
مـــن العمـــال المحتاجيـــن للعمـــل ولكـــن ال يملكـــون 
ـــول العمـــل فـــي  ـــة لقب ـــارات المطلوب ـــة المه مجموع
هـــذا المجـــال المحفـــوف بالمخاطـــر. أجـــرت وزارة 
العـــدل والتمكيـــن االجتماعـــي اســـتطاًعا للـــرأي 
عـــام 2018 عبـــر 18 واليـــة فـــي الهنـــد وتبّيـــن وجـــود 
ــدوي.  ــح اليـ ــي الكسـ ــون فـ ــخص يعملـ 20,000 شـ
 Safai Karmachari Andolan حركـــة  وبحســـب 
المعنيـــة بالقضـــاء علـــى الكســـح اليـــدوي، فقـــد 
لقـــي مـــا ال يقـــل علـــى 1470 شـــخص يعملـــون 
فـــي الكســـح اليـــدوي مصرعهـــم فـــي الفتـــرة مـــن 
عـــام 2010 وحتـــى 2017. ويقـــدر عـــدد األشـــخاص 
الذيـــن يعملـــون فـــي الكســـح اليـــدوي فـــي البـــاد 

ــخص.  ــف شـ ــي 1.8 ألـ بحوالـ

غالًبـــا مـــا ينطـــوي الكســـح اليـــدوي علـــى عمليـــات 
العامليـــن  إصابـــة  إلـــى  تـــؤدي  عميقـــة  تنظيـــف 
ـــي  ـــموم العال ـــتوى الس ـــة لمس ـــة نتيج ـــاكل صحي بمش
ــة  ــر اإلصابـ ــع خطـ ــي مـ ــرف الصحـ ــام الصـ ــي نظـ فـ
ارتفـــاع  أو  األكســـجين  نقـــص  بســـبب  باالختنـــاق 
تركيـــز الغـــازات الضـــارة. وفـــي الواقـــع، كان هنـــاك 
ــة  ــال نتيجـ ــن العمـ ــاء بيـ ــاالت اإلغمـ ــن حـ ــد مـ العديـ

ــارة.  ــازات الضـ ــم للغـ لتعرضهـ

إحالل 
الكسح اليدوي بالروبوت

الهند
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ـــي   ـــة ف ـــب حكومي ـــة ط ـــي كلي ـــة ف ـــة ناجح ـــان لتجرب ـــاراي فيجي ـــيد بين ـــراال الس ـــر كي ـــنه وزي ـــذي دّش ـــوت ال ـــع الروب خض
ـــد  ـــراال بتزوي ـــاه فـــي كي ـــة المي ـــا مـــن هيئ ـــت شـــركة Genrobotics  طلًب ـــى هـــذا النجـــاح، تلّق ـــاء عل ـــورام. وبن ثيروفانانثاب
ـــرى  ـــات أخ ـــى طلب ـــئة عل ـــركة الناش ـــت الش ـــة، حصل ـــة الحكوم ـــبت ثق ـــد أن كس ـــر 2018. وبع ـــي نوفمب ـــدة ف 15 وح
مـــن شـــركات فـــي بلديـــة تاميـــل نـــادو وأنـــدرا براديـــش لميكنـــة عمليـــات جمـــع الفضـــات والتخلـــص منهـــا. ومـــع نهايـــة 
ـــركة  ـــت الش ـــا باع ـــا. كم ـــش وهاريان ـــدرا برادي ـــادو وأن ـــل ن ـــن تامي ـــكل م ـــات ل ـــركة 10 روبوت ـــلمت الش ـــر، س ـــهر فبراي ش

ـــد. ـــي الهن ـــدن ف ـــبع م ـــر س ـــوت عب ـــى 20 روب ـــد عل ـــا يزي ـــى اآلن م حت

أطلقـــت شـــركة Generobotics مؤخـــًرا النســـخة 4.0 مـــن الروبـــوت والتـــي تتميـــز بكفـــاءة أكبـــر مقارنـــة بالنســـخ 
ــا علـــى مســـتوى عالمـــي، إذ تـــدرس مخاطبـــة دول أخـــرى مثـــل  ــا تخطـــط الشـــركة لطـــرح منتجاتهـ ــابقة. كمـ السـ
ـــوع  ـــن وق ـــاغ ع ـــع اإلب ـــيما م ـــة ال س ـــكا الاتيني ـــا وأمري ـــوب أفريقي ـــش وجن ـــيريانكا وبنغادي ـــا وس ـــنغافورة وماليزي س

حـــوادث بشـــكل دائـــم فـــي هـــذه الـــدول فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التنظيـــف وصيانـــة أنظمـــة الصـــرف الصحـــي. 
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ـــك  ـــن تل ـــة م ـــبته 10 بالمائ ـــا نس ـــن م ـــج ع ـــنوًيا. وينت س
الطفـــل  تتطلـــب حصـــول  ســـيناريوهات  الحـــاالت 

ــل.  ــة، أي 24,000 طفـ ــة حكوميـ ــى رعايـ علـ

ســـعت اإلدارة فـــي عـــام 2017 إلـــى إيجـــاد تقنيـــات 
تســـاعدها فـــي مواجهـــة هـــذه التحديـــات بحيـــث 
ـــى أهدافهـــا وليـــس  ـــات بالنظـــر إل ـــت مـــع التحدي تعامل
نشـــرت  النهايـــة،  لديهـــا. وفـــي  المتاحـــة  األدوات 
اإلدارة أدوات مشـــاركة الموظفيـــن القائمـــة علـــى 
ــول  ــات حـ ــع البيانـ ــدف جمـ ــحابية بهـ ــبة السـ الحوسـ
االفتراضـــي  الواقـــع  وبرامـــج  الموظـــف  مشـــاعر 
لمســـاعدة الموظفيـــن الجـــدد والمحتمليـــن علـــى 
التعـــرف علـــى تجربـــة الزيـــارات العائليـــة المرهقـــة 
والمرعبـــة فـــي بعـــض األحيـــان. ال تـــزال الفكـــرة عـــن 
ـــات  ـــي منص ـــورة ف ـــي محص ـــع االفتراض ـــات الواق تقني
األلعـــاب، حيـــث ســـيصل إنفـــاق المســـتخدمين علـــى 
الواقـــع المعـــزز والواقـــع االفتراضـــي )الـــذي يتوقـــع 
أن يصـــل إلـــى 7 مليـــار دوالر تقريًبـــا( إلـــى مســـتويات 
أعلـــى مـــن أي قطـــاع آخـــر فـــي عـــام 2020. فـــي 
المقابـــل، بـــدأ هـــذا القطـــاع يكتســـب أفضليـــة فـــي 

ــل.   ــن العمـ أماكـ

بالواقـــع  اإلدارة  تفكـــر  لـــم  هـــذه،  حالتنـــا  فـــي 
ـــات األلعـــاب؛ وإنمـــا لتســـخيره كمنتـــج  االفتراضـــي لغاي
تجريبـــي لنـــرى كيفيـــة تطبيـــق التجربـــة علـــى التحـــدي. 
نحتـــاج إلـــى تمكيـــن األفـــراد مـــن عيـــش تجربـــة 
ـــن  ـــان تعيي ـــة وتقييمهـــم بهـــدف ضم ـــارات المنزلي الزي
الشـــخص المناســـب فـــي المـــكان المناســـب ومنحهـــم 
ـــاذ  ـــب واتخ ـــن كث ـــة ع ـــى الوظيف ـــرف عل ـــة للتع الفرص

ــليمة.  ــرارات سـ قـ

الحكوميـــة  األطفـــال  رعايـــة  إدارات  تســـتقطب 
وظائـــف مختلفـــة منهـــا وظيفـــة مديـــر الحـــاالت 
ــة  ــه بالمهمـ ــف مهمتـ ــا وصـ ــذي يمكننـ ــة الـ العائليـ
تتمثـــل  أن  تخّيـــل  تقديـــر.  أقـــل  علـــى  الصعبـــة 
ــأم أو أب  ــاع بـ ــا واالجتمـ ــزل مـ ــارة منـ ــك بزيـ وظيفتـ
ـــة  ـــم مقابل ـــن ث ـــه، وم ـــة أطفال ـــاءة معامل ـــم بإس مته
إذا كان  مـــا  حـــول  قـــرار  واتخـــاذ  العائلـــة  أفـــراد 

الطفـــل فـــي أيـــدي أمينـــة أم ال. 

ــة فـــي  ــوى العاملـ ــة علـــى القـ ــذه التجربـ ــرت هـ أثـ
إدارة خدمـــات األطفـــال فـــي واليـــة إنديانـــا. حيـــث 
بيـــن  الموظفيـــن  إبـــدال  معـــدل  اإلدارة  شـــهدت 
ــة  ــى 40 بالمائـ ــل إلـ ــة وصـ ــاالت العائليـ ــدراء الحـ مـ
تقريًبـــا، مـــع مغـــادرة غالبيـــة المـــدراء خـــال أول 
ـــذا  ـــدال ه ـــدل اإلب ـــر مع ـــد أث ـــل. وق ـــن العم ـــن م عامي
ـــا مـــا يفقـــدون الشـــخص  علـــى األطفـــال كونهـــم غالًب

ــة.   ــام المهمـ ــل إتمـ ــم قبـ ــن حالتهـ ــؤول عـ المسـ

للمـــدراء  الموكلـــة  الحـــاالت  تكـــون  مـــا  عـــادة 
شـــهًرا   18 مـــن  تتـــراوح  فتـــرة  خـــال  مفتوحـــة 
ــا،  ــر مـ ــادر مديـ ــا يغـ ــه، عندمـ ــنوات. وعليـ ــى 3 سـ إلـ
يتـــم التخّلـــي عـــن الحالـــة التـــي يعمـــل عليهـــا أو 
تتعـــرض للُيتـــم، ثـــم ُتتـــرك لشـــخص آخـــر إلصـــاح مـــا 
تـــم إفســـاده. كمـــا يؤثـــر معـــدل اإلبـــدال المرتفـــع 
علـــى بقيـــة موظفـــي اإلدارة. حرًصـــا علـــى عـــدم 
إثقـــال كاهـــل الموظفيـــن، تمنـــح اإلدارة مســـؤولية 
ــة أو  ــى 12 حالـ ــد علـ ــا ال يزيـ ــة لمـ ــاالت العائليـ الحـ
ـــداد  ـــزال أع ـــك، ال ت 13 طفـــًا كحـــد أقصـــى. ومـــع ذل
الحـــاالت التـــي يتعامـــل معهـــا قســـم رعايـــة األطفـــال 
ـــق  ـــى 250,000 تحقي ـــي 200,000 إل ـــة – حوال هائل

التوظيف باالعتماد 
على تقنية الواقع االفتراضي 

الواليات المتحدة األمريكية
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وبعـــد عـــام واحـــد مـــن إطـــاق المبـــادرات الجديـــدة، لمســـت اإلدارة نتائـــج تمثلـــت بالحـــد مـــن معـــدل إبـــدال الموظفيـــن 
بنســـبة 18 بالمائـــة. 

ـــبة  ـــات الحوس ـــزود خدم ـــع م ـــل م ـــدأت أواًل بالتواص ـــث ب ـــه؛ حي ـــدء بمواجهت ـــل الب ـــدي قب ـــم التح ـــى اإلدارة فه كان عل
ـــات  ـــتة قطاع ـــم س ـــى دع ـــز عل ـــة  “ Vlocity” ترك ـــر أن منص ـــف. ويذك ـــراك الموظ ـــج إش ـــاء منت ـــحابية “Vlocity “ لبن الس

ـــة.  ـــا الحكوم ـــية منه رئيس

ـــن فـــي الماضـــي، كان  ـــرأي الموظفي ـــا تجـــري اســـتطاعات ل ـــال فـــي إنديان ـــة األطف ـــت إدارة خدمـــات رعاي ـــا كان عندم
ـــن  ـــًدا يتضم ـــتطاًعا جدي ـــّورت اإلدارة اس ـــاعدة “ Vlocity” ط ـــوم وبمس ـــا الي ـــة. أم ـــي 30 بالمائ ـــتجابة حوال ـــدل االس مع
25 ســـؤااًل يتـــم إرســـالها تلقائًيـــا لهواتـــف الموظفيـــن الخلويـــة وعناويـــن بريدهـــم اإللكترونـــي فـــور تلقيهـــم إشـــعار 
ـــن، حقـــق  ـــدة ووصولهـــا بســـهولة للموظفي ـــة ســـير العمـــل الجدي األســـبوعين مـــن قســـم المـــوارد البشـــرية. وبفضـــل آلي
هـــذا االســـتطاع نســـبة اســـتجابة وصلـــت 95 بالمائـــة. أدركـــت اإلدارة مـــن هـــذا االســـتطاع بـــأن أكثـــر مـــن نصـــف 
ـــة. لـــم  ـــة مـــع خبرتهـــم الفعلي الحـــاالت التـــي غـــادر فيهـــا الموظفـــون كانـــت بســـبب عـــدم انســـجام توقعاتهـــم الوظيفي
ـــال الحكوميـــة مثـــل متطلبـــات  ـــا؛ إذ أن إجـــراءات االمتث ـــاًرا متاًح يكـــن تقديـــم تجربـــة واقعيـــة للموظفيـــن المحتمليـــن خي
ـــن.  ـــل التعيي ـــة الموظـــف جعلـــت مـــن المســـتحيل إرســـال األفـــراد الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم للعمـــل قب التحقـــق مـــن خلفي
ــارة  ــة زيـ ــاكاة للواقـــع االفتراضـــي ليعيـــش الموظفـــون المحتملـــون تجربـ ــاء محـ ــررت اإلدارة بنـ ــداًل مـــن ذلـــك، قـ بـ
 ”Accenture“ ـــع ـــت اإلدارة م ـــا عمل ـــال. كم ـــة األطف ـــاءة معامل ـــن بإس ـــة متهمي ـــي رعاي ـــع مقدم ـــل م ـــازل والتعام المن

.”Oculus “ ـــماعات ـــة بس ـــاكاة خاص ـــاء مح لبن

ـــارب  ـــات مـــن تج ـــم التعـــاون مـــع  شـــركة “Mulesoft” لجمـــع بيان ـــى “ Vlocity”، ت ـــة وباإلضافـــة إل ـــة التالي فـــي المرحل
المحـــاكاة لمعرفـــة كيفيـــة اســـتجابة الموظفيـــن المحتمليـــن لهـــا. تســـتخدم اإلدارة هـــذه المعلومـــات لتحديـــد 
المرشـــحين المناســـبين لشـــغل الوظيفـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، دفعـــت تجـــارب الواقـــع االفتراضـــي بعـــض المرشـــحين 

ـــة.    ـــن الوظيف ـــر ع ـــض النظ لغ

ـــر  ـــم نش ـــد ت ـــين. وق ـــال للتحس ـــاك مج ـــزال هن ـــة، ال ي ـــبة 18 بالمائ ـــن بنس ـــدال الموظفي ـــدل إب ـــاض مع ـــن انخف ـــم م بالرغ
محـــاكاة الواقـــع االفتراضـــي فـــي أكبـــر مناطـــق إنديانـــا حيـــث يتـــم 70 بالمائـــة مـــن عمليـــات التعييـــن، كمـــا يتـــم 
ـــاكاة  ـــتخدام مح ـــاق اس ـــيع نط ـــى توس ـــال عل ـــات األطف ـــل إدارة خدم ـــذا وتعم ـــة. ه ـــارض الوظيفي ـــي المع ـــخيرها ف تس
الواقـــع االفتراضـــي مـــن أداة للتعييـــن إلـــى أداة لتطويـــر الموظفيـــن وضمـــان جاهزيـــة مـــدراء الحـــاالت العائليـــة الجـــدد 
ـــم  ـــن ت ـــن الذي ـــرأي والمتابعـــة مـــع الموظفي للدخـــول فـــي المجـــال. كمـــا وّســـعت اإلدارة اســـتخدامها الســـتطاعات ال
ـــا  تعيينهـــم منـــذ 30 و 60 يوًمـــا لضمـــان حصولهـــم علـــى الدعـــم الـــازم. فـــي المقابـــل، مـــن المحتمـــل أن تســـاعد إنديان
ـــول الواقـــع االفتراضـــي  ـــص شـــركة “ Accenture” حل ـــادرة ال ســـيما بعـــد تخصي ـــي هـــذه المب ـــى تبن ـــات أخـــرى عل والي

ـــا.  ـــة إنديان لوالي
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الصحـــي  والصـــرف  والميـــاه  الكهربـــاء  تمديـــدات 
احتماليـــة  عـــن  ناهيـــك  النظيـــف،  والهـــواء 
بزيـــادة اإلشـــغال  لتحديـــات متعلقـــة  مواجهتهـــم 
واســـتخدام المســـاحات لغايـــات خطـــرة أو إجراميـــة. 
ويترافـــق كل ذلـــك مـــع ارتفـــاع ســـقف التوقعـــات 
اعتبـــار.  المســـتأجرين فـــوق كل  ووضـــع ســـامة 

ــاير مناقصـــة  لهـــذه الغايـــة، أحالـــت بلديـــة رينفروشـ
 iOpt لشـــركة  اســـترليني  جنيـــه  مليـــون  بقيمـــة 
ـــأنها  ـــن ش ـــعار م ـــزة استش ـــت أجه ـــدف تثبي ـــك به وذل

أن تحســـن جـــودة حيـــاة آالف المســـتأجرين.

ــات  ــدة تنبيهـ ــة الجديـ ــذه التقنيـ ــر هـ ــع أن توفـ يتوقـ
وكفـــاءة  والرطوبـــة  التهويـــة  حـــول  مبكـــرة 
اســـتهاك الطاقـــة وغيرهـــا مـــن التفاصيـــل مـــع 
وإصاحهـــا.  العقـــارات  إدارة  تكاليـــف  خفـــض 
التكاليـــف  خفـــض  المطـــورة  التقنيـــة  وســـتضمن 
وتحقيـــق وفـــورات لـــدى الجهـــات المحليـــة فـــي 
وقـــت يســـود فيـــه عـــدم االســـتقرار المالـــي، كمـــا 
ـــة  ـــة دافئ ـــق بيئ ـــى خل ـــتأجرين عل ـــاعد المس ـــا ستس أنه
وصحيـــة فـــي منازلهـــم. وحتـــى الوقـــت الراهـــن، 
 iOPT  أظهـــرت الدراســـات التـــي أجرتهـــا شـــركة
تحقيـــق وفـــورات تصـــل إلـــى 190 يـــورو لـــكل وحـــدة 
ــي  ــعار فـ ــزة االستشـ ــت أجهـ ــيتم تثبيـ ــكنية. وسـ سـ
العقـــارات الفارغـــة التـــي يتـــم تحضيرهـــا الســـتقبال 
ـــح  ـــى نصائ ـــيحصلون عل ـــن س ـــدد الذي ـــتأجرين الج المس
الطاقـــة.  اســـتهاك  بترشـــيد  متعلقـــة  وتوصيـــات 
ــا فـــي  ــن نوعهـ ــراكة األولـــى مـ ــذه الشـ ــر هـ وتعتبـ
ـــى  ـــة عل ـــي حاصل ـــح، وه ـــى األرج ـــم عل ـــا والعال أوروب
Can- 150,000 يـــورو مـــن صنـــدوق  دعـــم مقـــداره
االســـكتلندية.     للحكومـــة  التابـــع   Do Innovation

ـــر  ـــر فأكث ـــتخدم أكث ـــياء يس ـــت األش ـــح إنترن ـــات مصطل ب
ـــا.  ـــع بعضه ـــل” م ـــي “تتواص ـــياء الت ـــى األش ـــارة إل لإلش
وبتعريـــف أبســـط، تتكـــون إنترنـــت األشـــياء مـــن أجهـــزة 
ـــعار  ـــزة استش ـــت أجه ـــواء أكان ـــا س ـــع بعضه ـــة م متصل
ـــداء. ـــة لارت ـــزة قابل ـــة أو أجه ـــف ذكي ـــيطة أم هوات بس

ــة  ــزة المتصلـ ــذه األجهـ ــن هـ ــع بيـ ــال الجمـ ــن خـ ومـ
جمـــع  الممكـــن  مـــن  يصبـــح  اآلليـــة،  واألنظمـــة 
ـــراد  ـــاعد األف ـــراء يس ـــاذ إج ـــا واتخ ـــات وتحليله المعلوم
ـــن  ـــم م ـــم للتعل ـــة أو يدفعه ـــة معين ـــذ مهم ـــى تنفي عل
ـــزة  ـــذه األجه ـــراوح ه ـــع تت ـــي الواق ـــددة. وف ـــة مح آلي
 beacons ـــون ـــزة البيك ـــى أجه ـــة إل ـــا الذكي ـــن المراي م

المثبتـــة فـــي المتاجـــر وغيرهـــا الكثيـــر.

ـــة  ـــة إمكاني ـــر الحكوم ـــدة، تختب ـــة المتح ـــي المملك وف
إدارة  عمليـــة  لتحســـين  األشـــياء  إنترنـــت  تســـخير 
اإلســـكان  مجـــاالت  فـــي  االجتماعيـــة  المشـــاريع 
مســـتويات  أقصـــى  وتقديـــم  والمـــوارد  والصحـــة 

الراحـــة ألفـــراد المجتمـــع. 

ـــرة ناتجـــة  ـــا كثي يلمـــس مـــزودو خدمـــات اإلســـكان مزاي
عـــن اســـتثمارهم بالخدمـــات المرتبطـــة بإنترنـــت األشـــياء 
ومثـــال ذلـــك خفـــض التكاليـــف وتحســـين الخدمـــات 
المقدمـــة للمتعامليـــن. ونظـــًرا إلـــى المســـؤوليات 
الكبيـــرة التـــي تقـــع علـــى عاتـــق مـــزودي هـــذه 
ـــكن  ـــق الس ـــة وصنادي ـــس البلدي ـــل المجال ـــات مث الخدم
ــن  ــة يمكـ ــة صلبـ ــة تحتيـ ــذه بنيـ ــد هـ ــي، تعـ االجتماعـ

البنـــاء عليهـــا فـــي المســـتقبل.

ويتحمـــل مـــزودو هـــذا النـــوع مـــن الخدمـــات مســـؤولية 
التأكـــد مـــن خلـــو العقـــارات التـــي يديرونهـــا مـــن 
الرطوبـــة وتمتعهـــا بدرجـــة الحـــرارة المناســـبة وســـامة 

جمع البيانات 
وتحليلها باستخدام انترنت األشياء

المملكة المتحدة
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أمـــا فـــي قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، يســـتخدم مستشـــفى اســـكتلندي تقنيـــة إنترنـــت األشـــياء لرصـــد ومتابعـــة حالـــة 
ـــت  ـــا زال ـــي م ـــّرة الت ـــة األس ـــة صيان ـــة عملي ـــى أتمت ـــدف إل ـــدة ته ـــادرة جدي ـــار مب ـــي إط ـــك ف ـــه وذل ـــة لدي ـــّرة الطبي األس
تتـــم يدوًيـــا فـــي معظـــم مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة بالمملكـــة المتحـــدة. لغايـــات تعزيـــز الكفـــاءة ورفـــع مســـتوى 
ـــات  ـــي المرتفع ـــة ف ـــة الوطني ـــة الصح ـــع لخدم ـــك التاب ـــة وي ـــي منطق ـــام ف ـــس الع ـــفى كيثني ـــر مستش ـــامة، يختب الس
ـــر  ـــعار والتصوي ـــات االستش ـــز لتقني ـــز التمي ـــة Beringar ومرك ـــات العقاري ـــركة التقني ـــر ش ـــن تطوي ـــا م ـــتكلندية نظاًم االس
وإنترنـــت األشـــياء  CENSIS. يعمـــل هـــذا النظـــام علـــى تســـهيل تحديـــد مواقـــع األســـرة والدخـــول بســـهولة إلـــى 

ســـجات الصيانـــة مـــع تنقلهـــا فـــي كافـــة أرجـــاء المستشـــفى. 

وألن األســـّرة الطبيـــة غالًبـــا مـــا تكـــون فائقـــة التطـــور وتحتـــوي علـــى أجـــزاء ميكانيكيـــة وهيدروليكيـــة متعـــددة، يكـــون 
مـــن الواجـــب  علـــى المستشـــفيات إجـــراء صيانـــة منتظمـــة لهـــا لضمـــان ســـامة المرضـــى.  وبـــدوره، يتولـــى مستشـــفى 
كيثنـــس العـــام صيانـــة 68 ســـريًرا مـــرة واحـــدة شـــهرًيا. وتعتبـــر المتابعـــة المنتظمـــة لألســـّرة وتحديـــد موقعهـــا عبًئـــا 
إدارًيـــا كبيـــًرا ال ســـيما وأنهـــا تنتقـــل بشـــكل مســـتمر بيـــن أجنحـــة المستشـــفى. ولتمكيـــن طاقـــم المستشـــفى مـــن 
تحديـــد موقـــع األســـّرة وموعـــد فحصهـــا األخيـــر، يســـتعين المستشـــفى بنظـــام متطـــور قائـــم علـــى وحـــدات تعمـــل 
ـــة الطاقـــة واســـعة  ـــت األشـــياء قليل ـــر شـــبكة خاصـــة إلنترن ـــي عب ـــات فـــي الوقـــت الفعل ـــوث لنقـــل البيان ـــة البلوت بتقني
النطـــاق يطلـــق عليهـــا اســـم LoRaWAN™. يتـــم تثبيـــت هـــذه الوحـــدات علـــى األســـّرة لمشـــاركة موقعهـــا ومعلومـــات 
الصيانـــة الخاصـــة بهـــا عبـــر لوحـــة تحكـــم يشـــرف عليهـــا طاقـــم الخدمـــة الصحيـــة الوطنيـــة. وتعتبـــر هـــذه التجربـــة الثانيـــة 
ـــا  ـــركة تقنيته ـــت الش ـــد أن طبق ـــك بع ـــة وذل ـــة الوطني ـــة الصحي ـــع الخدم ـــاون م ـــركة Beringar بالتع ـــا ش ـــي أطلقته الت

ـــى.   ـــة اســـتخدام الغـــرف فـــي المبن ـــورد، إســـكس بهـــدف مراقب فـــي مركـــز لوكســـفورد الصحـــي فـــي إلف

ووســـط توقعـــات باســـتمرار التجربـــة فـــي مستشـــفى كيثنـــس العـــام لمـــدة ســـتة أشـــهر، فقـــد أشـــارت البيانـــات 
األوليـــة إلـــى تأثيرهـــا اإليجابـــي علـــى مســـتويات الكفـــاءة. مـــن الممكـــن تطويـــر هـــذه التقنيـــة بشـــكل أكبـــر ممـــا 

يتيـــح للمستشـــفيات متابعـــة ممتلكاتهـــا الثمينـــة األخـــرى كأجهـــزة غســـيل الكلـــى.

ـــي،  ـــورو ســـنوًيا علـــى إدارة ممتلكاتهـــا. بالتال ـــار ي ـــة تنفـــق مـــا يقـــارب 8 ملي ـــة الوطني ـــر بالذكـــر أن الخدمـــة الصحي وجدي
ــتخدامات المبانـــي والمعـــدات مـــن قبـــل المرضـــى والطواقـــم الطبيـــة  ــة باسـ ــر البيانـــات المرتبطـ ســـيكون لتوفـ
دور كبيـــر فـــي إحـــداث تحـــول فـــي كيفيـــة إدارة الخدمـــات الصحيـــة لممتلكاتهـــا ومبانيهـــا المنتشـــرة فـــي أرجـــاء 

المملكـــة المتحـــدة.
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النظـــام خـــال حريـــق “تومـــاس”  كمـــا اســـتخدم 
دقيقـــة   15 كل  محدثـــة  معلومـــات  لتقديـــم 
ــرق  ــات الطـ ــى معلومـ ــاده علـ ــل اعتمـ ــك بفضـ وذلـ
والتضاريـــس والظـــروف الجويـــة الحاليـــة والســـابقة 
والحرائـــق التـــي ســـبق اندالعهـــا فـــي المنطقـــة 
وغيـــر ذلـــك مـــن المعلومـــات الهامـــة. وهكـــذا، 
ــوا  ــواء كانـ ــام سـ ــتخدمي النظـ ــكان مسـ ــح بإمـ أصبـ
بعـــض  وفـــي  الباحثيـــن  أو  اإلطفـــاء  فـــرق  مـــن 
ــاه التالـــي  ــراد المجتمـــع معرفـــة االتجـ الحـــاالت أفـ

للحريـــق فـــي وقـــت مســـبق. 

كانـــت إدارة اإلطفـــاء فـــي لـــوس أنجلـــوس مـــن 
أوائـــل الجهـــات التـــي تبّنـــت هـــذه األداة التـــي 
تتميـــز بقـــدرة فائقـــة علـــى التنبـــؤ. وقـــد تضمـــن 
شـــبكة  علـــى  متاحـــة  ديناميكيـــة  خريطـــة  ذلـــك 
ُتخصـــص  إذ  بنســـخ متعـــددة ومختلفـــة؛  اإلنترنـــت 
ـــة  ـــن تجرب ـــم م ـــا تمكنه ـــاء ألنه ـــال اإلطف ـــا لرج إحداه
ســـيناريوهات مختلفـــة، بينمـــا تســـتهدف األخـــرى 
أفـــراد المجتمـــع )دون أن تكـــون قـــادرة علـــى التنبـــؤ(. 
وقـــد كان لهـــذه الخريطـــة دور بالـــغ األهميـــة فـــي 

ــاس”.  ــق “تومـ ــريع لحريـ ــور السـ ــد التطـ رصـ

مـــن  مجموعـــة  النظـــام  تطويـــر  علـــى  أشـــرف 
الحرائـــق  وخبـــراء  الفائقـــة  الحوســـبة  مبرمجـــي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  تمويـــل  علـــى  الحاصليـــن 
للعلـــوم. وقـــد القـــى النظـــام إقبـــااًل غيـــر مســـبوق 
ــوا حريصيـــن  ــع الذيـــن كانـ ــراد المجتمـ مـــن قبـــل أفـ
ــا.  ــتجدات حرائـــق كاليفورنيـ ــر مسـ ــة آخـ علـــى متابعـ

ـــؤدي  ـــي ت ـــر المناخـــي ضمـــن العوامـــل الت ـــدرج التغي ين
ـــات ال ســـيما  ـــق الغاب ـــدالع حرائ ـــى تفاقـــم مخاطـــر ان إل
ــا،  فـــي األراضـــي الجافـــة التابعـــة لواليـــة كاليفورنيـ
فقـــد ألحـــق حريـــق “تومـــاس” األكبـــر فـــي تاريـــخ 
الواليـــة والـــذي اندلـــع فـــي ديســـمبر 2017 أضـــراًرا 
جســـيمة طالـــت 282,000 هكتـــار مـــن األراضـــي 
ودمـــر آالف المنـــازل وهـــدد حيـــاة عشـــرات اآلالف 

ــخاص.  ــن األشـ مـ

وفـــي خضـــم هـــذه التحديـــات الصعبـــة، ظهـــر مـــا 
ُيســـمى بــــنظام WIFIRE المتكامـــل وهـــو عبـــارة 
عـــن أداة جديـــدة تســـاعد إدارة اإلطفـــاء فـــي لـــوس 
ــا  ــؤ بوقوعهـ ــق والتنبـ ــة الحرائـ أنجلـــوس علـــى مراقبـ
تحليـــل  علـــى  النظـــام  هـــذا  يعمـــل  واســـتجابتها. 
ــي  ــبة التـ ــات الحوسـ ــى تقنيـ ــاد علـ ــق باالعتمـ الحرائـ
البيانـــات  وتصويـــر  اإلشـــارات  معالجـــة  تتضمـــن 
ــام  ــع النظـ ــا يجمـ ــات. كمـ ــل البيانـ ــة وتحليـ والنمذجـ
صـــور األقمـــار الصناعيـــة والبيانـــات فـــي الوقـــت 
االستشـــعار  وأجهـــزة  الكاميـــرات  مـــن  الفعلـــي 
ــة  ــروف المحيطـ ــق والظـ ــن الحريـ ــورة عـ ــدم صـ ليقـ

بـــه.  المتعلقـــة  والتوقعـــات 

ــبيل  ــى سـ ــاح علـ ــروف الريـ ــم ظـ ــة تقييـ ــذ مهمـ لنأخـ
ـــات  ـــع البيان ـــام WIFIRE بجم ـــوم نظ ـــث يق ـــال، حي المث
الحاليـــة حـــول الريـــاح ويتنبـــأ بســـلوكها التالـــي بنـــاًء 
الحـــوادث  آالف  مـــن  المأخـــوذة  البيانـــات  علـــى 
الســـابقة، ومـــن ثـــم يحـــول هـــذه المعلومـــات إلـــى 
ــات.  ــى البيانـ ــه علـ ــن حصولـ ــق مـ ــال دقائـ ــور خـ صـ

دور البيانات الضخمة 
في التنبؤ ومكافحة الحرائق 

الواليات المتحدة األمريكية
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ـــتعداد  ـــة لاس ـــي المنطق ـــون ف ـــتخدمه المقيم ـــد اس ـــم، فق ـــة عمله ـــق لتأدي ـــاء التطبي ـــال اإلطف ـــتخدم رج ـــا اس وبينم
ـــن  ـــعة وثاثي ـــدت لتس ـــي امت ـــق الت ـــدة الحري ـــال م ـــاء. وخ ـــر واألصدق ـــراد األس ـــى أف ـــان عل ـــم واالطمئن ـــاء منازله إلخ

ـــاهدة. ـــن مش ـــق 10 مايي ـــجل التطبي ـــا، س يوًم

يتألـــف فريـــق WIFIRE مـــن خبـــراء الســـلوك واإلدارة مـــن جامعـــة ميريانـــد وخبـــراء تقنييـــن فـــي مجـــال البيانـــات 
واإلنترنـــت مـــن مركـــز الحوســـبة الفائقـــة ومـــدراء السياســـات الحكوميـــة وأعضـــاء مـــن القطـــاع الخـــاص ورجـــال 

اإلطفـــاء. 

وتتمحـــور مهمـــة منصـــة WIFIRE حـــول تقديـــم تنبـــؤات قائمـــة علـــى البيانـــات تعـــرض المعلومـــات خـــال 15 دقيقـــة 
مـــن وصـــول الحريـــق باالعتمـــاد علـــى برمجيـــات التعلـــم اآللـــي التـــي تعالـــج كـــم هائـــل مـــن البيانـــات وتطبقهـــا 
HP-  وتتعلـــم منهـــا. وتشـــتمل هـــذه البيانـــات علـــى صـــور أجهـــزة استشـــعار خدمـــة الغابـــات االمريكيـــة ومشـــروع
Wren التابـــع للجامعـــة والمراصـــد الجويـــة التـــي أنشـــأتها هيئـــة ســـان دييغـــو للغـــاز والكهربـــاء. كمـــا تتضمـــن البيانـــات 
ــة  ــام المتعلقـ ــة واألرقـ ــاحية والطبوغرافيـ ــة والمسـ ــات الجغرافيـ ــة للطقـــس والبيانـ ــة الوطنيـ ــة مـــن الخدمـ الجويـ
بمســـارات الحرائـــق الســـابقة. كمـــا تســـتخدم تقنيـــات التحليـــل والتعلـــم اآللـــي وأنظمـــة المعلومـــات الجغرافيـــة 
ـــا  ـــات م ـــة بيان ـــاك مجموع ـــن هن ـــات. ولك ـــات البيان ـــر مجموع ـــم وتصوي ـــارات لتنظي ـــة اإلش ـــات معالج ـــط( وتقني )الخرائ
ـــوًدا  ـــر وق ـــي تعتب ـــا الت ـــجار وغيره ـــراش واألش ـــول األح ـــي ح ـــت الفعل ـــي الوق ـــات ف ـــي المعلوم ـــة أال وه ـــت غائب زال
لحرائـــق الغابـــات. وللتغلـــب علـــى ذلـــك، يبـــذل فريـــق البرنامـــج جهـــًدا لفهـــم مـــا إن كان تطبيـــق تقنيـــات التعلـــم علـــى 
صـــور األقمـــار الصناعيـــة عاليـــة الدقـــة يـــؤدي إلـــى تحديـــد أدق لوقـــود الحرائـــق وهـــي معلومـــات هامـــة فـــي 

ـــق.  ـــار الحري ـــة مس معرف

ـــل  ـــت تعم ـــق WIFIRE، كان ـــوس تطبي ـــوس أنجل ـــي ل ـــاء ف ـــا إدارة اإلطف ـــتخدمت فيه ـــي اس ـــى الت ـــرة األول ـــي الم فف
بشـــكل مـــواٍز مـــع جهـــود رجـــال اإلطفـــاء دون االعتمـــاد الكامـــل عليهـــا. وبعـــد ذلـــك، وجـــد رجـــال اإلطفـــاء أنهـــا تقـــدم 
ـــة مـــن خـــال ضمهـــا إلـــى مجموعـــة األدوات التـــي يســـتخدمونها،  ـــؤات دقيقـــة ومنحوهـــا ثقتهـــم الكامل ـــر وتنب تقاري

ـــون علـــى اســـتخدامه.  ـــح النظـــام مســـتخدًما بالكامـــل حتـــى أن رجـــال اإلطفـــاء الجـــدد يتدرب وهكـــذا أصب

عنـــد إرســـال رجـــال اإلطفـــاء لمكافحـــة حرائـــق الغابـــات، يســـتعين المـــدراء فـــي المقـــر بنظـــام WIFIRE فـــي إطـــار 
اإلجـــراءات األوليـــة المتخـــذة. ومـــن ثـــم ُتجـــري خـــوادم النظـــام عمليـــات حســـابية لألرقـــام المدخلـــة ويقـــدم البرنامـــج 
ـــدان.  ـــي المي ـــاء ف ـــال اإلطف ـــى رج ـــر إل ـــن المق ـــا م ـــالها إلكترونًي ـــن إرس ـــع يمك ـــق المتوق ـــار الحري ـــة بمس ـــة تنبؤي خريط
ـــة اســـتخدام  ـــى اتخـــاذ قـــرارات حـــول كيفي ـــق عل ـــن مـــن الحري ـــث تســـاعد هـــذه المعلومـــات رجـــال اإلطفـــاء القريبي حي

ـــي يجـــب إخاؤهـــا أواًل والمـــوارد الازمـــة. ـــع الت ـــد المواق ـــاء وتحدي ـــال اإلطف ـــع المعـــدات ورج وتوزي

ـــى  ـــاعدهم عل ـــث يس ـــة، حي ـــيناريوهات مختلف ـــة س ـــام WIFIRE لتجرب ـــاء نظ ـــال اإلطف ـــتخدم رج ـــر، يس ـــد آخ ـــى صعي عل
ـــل  ـــاذا يحص ـــل؟ م ـــد ينتق ـــن ق ـــى أي ـــر، وإل ـــكان آخ ـــى م ـــينتقل إل ـــل س ـــا، ه ـــق هن ـــا الحري ـــل: إذا كافحن ـــئلة مث ـــة أس إجاب
فـــي حـــال تغيـــر اتجـــاه الريـــاح؟ أيـــن يمكننـــا إغـــاق الطـــرق بفعاليـــة؟ مـــا هـــي المواقـــع التـــي تقـــع فـــي مســـار 

ـــه؟ ـــع تقدم ـــي من ـــة ف ـــر فعالي ـــع األكث ـــي المواق ـــا ه ـــق وم الحري

ـــا التـــي يقدمهـــا نظـــام WIFIRE فـــي جـــذب انتبـــاه إدارات اإلطفـــاء األخـــرى فـــي المنطقـــة، بمـــا فيهـــا  نجحـــت المزاي
إدارة اإلطفـــاء فـــي أورانـــج كاونتـــي وإدارة اإلطفـــاء فـــي لـــوس أنجلـــوس وفرقـــة اإلنقـــاذ مـــن الحرائـــق فـــي ســـان 

ـــا.  ـــة كاليفورني ـــة المرافـــق العامـــة التابعـــة لوالي دييغـــو ولجن
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ــه  ــر فيـ ــكان ال تتوفـ ــي مـ ــش فـ ــك العيـ ــال ذلـ ومثـ
خيـــارات كافيـــة مـــن األطعمـــة الصحيـــة أو عـــدم 
فـــرص  أو  مناســـب  وبســـعر  آمـــن  ســـكن  توافـــر 
ــى  ــر علـ ــل تؤثـ ــذه العوامـ ــة، كل هـ ــة مجديـ وظيفيـ
عليهـــا.  المحافظـــة  علـــى  وقدرتـــه  الفـــرد  صحـــة 
علـــى  الضـــوء  المحليـــة  البيانـــات  تلقـــي  وعليـــه، 
المتاحـــة  الفـــرص  إلـــى  وتشـــير  الفجـــوات  هـــذه 
الصحـــة.  وتحســـين  المناســـبة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 
وال يقتصـــر األمـــر علـــى بيانـــات المـــدن؛ بـــل تقـــوم 
ــاء بـــدور حيـــوي وهـــام فـــي المـــدن  بيانـــات األحيـ
تفتقـــر  قـــد  التـــي  الحجـــم  ومتوســـطة  الصغيـــرة 
للمصـــادر والقـــدرة علـــى جمـــع البيانـــات والتحليـــل 

بشـــكل أكثـــر شـــمولية. 

بوجـــود تلـــك البيانـــات والتحليـــات الخاصـــة بهـــا، 
يمكـــن لقـــادة المجتمعـــات فـــي مـــدن مثـــل جرانـــد 
ــدد ســـكانها إلـــى 195,355  ــل عـ ــدز التـــي يصـ رابيـ
ـــرص  ـــف الف ـــن أن تختل ـــف يمك ـــوا كي ـــمة أن يدرك نس
المتاحـــة للصحـــة والرفـــاه مـــن حـــي إلـــى آخـــر 
ــن  ــرب مـ ــم بالقـ ــن تواجدهـ ــر بالرغـــم مـ بشـــكل كبيـ

ــض.  ــم البعـ بعضهـ

لضمـــان توزيـــع فـــرص النمـــو االقتصـــادي بالتســـاوي 
ـــدز،  ـــد رابي ـــر مختلـــف المجتمعـــات التـــي تقطـــن جران عب
اســـتعان المســـؤولون المحليـــون ببيانـــات اللوحـــة 
والفقـــر  الدخـــل  وتفـــاوت  البطالـــة  يخـــص  فيمـــا 
ومتوســـط العمـــر المتوقـــع لتحديـــد األحيـــاء األكثـــر 
ـــز”.  ـــاء التركي ـــاة والتـــي أطلقـــوا عليهـــا اســـم “أحي معان
قـــررت   ،Invest Health مثـــل  شـــركاء  وبوجـــود 
المدينـــة التركيـــز علـــى األحيـــاء التـــي تـــم تحديدهـــا 
ــد  ــينها وسـ ــرت بتحسـ ــا 17 وباشـ ــغ عددهـ والتـــي بلـ

الفجـــوات بيـــن الفـــرص.

ـــي  ـــأوا ف ـــدوا ونش ـــن ول ـــال الذي ـــأن األطف ـــت ب إذا علم
ـــى 30  ـــون 10 أو 20 أو حت ـــك يعيش ـــاء مدينت ـــد أحي أح
ســـنة أطـــول مـــن أولئـــك الذيـــن نشـــأوا فـــي أحيـــاء 
ـــا؟  ـــب بطرحه ـــد ترغ ـــي ق ـــئلة الت ـــوع األس ـــا ن ـــرى، م أخ
بالعوامـــل  المتعلقـــة  المحليـــة  للبيانـــات  يمكـــن 
تســـاعد  أن  والصحيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
إلقـــاء  فـــي  السياســـات  وواضعـــي  المســـؤولين 
الضـــوء علـــى آليـــات التعامـــل مـــع التحديـــات ودفـــع 

ــر.  ــة التغييـ عجلـ

لعـــل أكثـــر مـــن يـــؤرق قـــادة المـــدن فـــي الواليـــات 
الكافيـــة  للبيانـــات  االفتقـــار  األمريكيـــة  المتحـــدة 
ـــتوى  ـــى مس ـــا عل ـــة ككل وأيًض ـــتوى المدين ـــى مس عل
األحيـــاء، بحيـــث يتعـــذر تحديـــد العوامـــل التـــي يكـــون 
لهـــا التأثيـــر األكبـــر علـــى صحـــة مجتمعاتهـــم ورفاههـــا. 

“لوحـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  أطلقـــت 
ــام 2018  ــي عـ ــة” فـ ــي المدينـ ــة فـ ــات الصحيـ البيانـ
بهـــدف مواجهـــة هـــذا التحـــدي. تجمـــع هـــذه اللوحـــة 
بيانـــات المـــدن واألحيـــاء مـــن مصـــادر وطنيـــة متعـــددة 
وتوفـــر 37 مقياًســـا مرتبًطـــا بالصحـــة؛ مثـــل معـــدالت 
والظـــروف  المتوقـــع  العمـــر  الســـمنة ومتوســـط 
الصحـــي  الوضـــع  علـــى  تؤثـــر  التـــي  االجتماعيـــة 
كالفقـــر والبطالـــة واالنعـــزال الســـكني. وتخضـــع 
جميـــع المـــدن الكبـــرى البالـــغ عددهـــا 500 مدينـــة 
– وهـــي تلـــك التـــي يصـــل يبلـــغ عـــدد ســـكانها 
66,000 أو أكثـــر – للتمثيـــل فـــي اللوحـــة التـــي 
ـــي  ـــة الت ـــادر الغني ـــن المص ـــة م ـــا مجموع ـــن أيًض تتضم
ــبة  ــراءات المناسـ ــاذ اإلجـ ــي اتخـ ــدن فـ ــاعد المـ تسـ

لتحســـين الوضـــع الصحـــي. 

المـــدن  بإمـــكان  أصبـــح  اللوحـــة،  هـــذه  بفضـــل 
االطـــاع علـــى كـــم هائـــل مـــن البيانـــات المحليـــة 

لفهـــم العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى الصحـــة. 

لوحة البيانات 
الصحية في المدن 

الواليات المتحدة األمريكية
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مثـــال ذلـــك، عندمـــا حصلـــت المدينـــة علـــى أكثـــر مـــن 50 مليـــون دوالر مـــن اإلعفـــاءات الضريبيـــة الســـكنية الممنوحـــة 
ـــو  ـــادر نح ـــذه المص ـــه ه ـــى توجي ـــت عل ـــبة، حرص ـــعار مناس ـــر بأس ـــكنية أكث ـــي س ـــر مبان ـــض لتوفي ـــل المنخف ـــذوي الدخ ل
ـــه،  ـــا. وعلي ـــة إليه ـــس الحاج ـــي بأم ـــي ه ـــتحقها والت ـــي تس ـــات الت ـــغ للفئ ـــذه المبال ـــول ه ـــان وص ـــز لضم ـــاء التركي أحي
ســـاهمت لوحـــة البيانـــات بتوفيـــر مـــا يحتاجـــه قـــادة المدينـــة مـــن معلومـــات وتفاصيـــل هامـــة يحتاجـــون إليهـــا 
لتحديـــد األنمـــاط األنســـب وفهـــم حيثيـــات الوضـــع الحالـــي ودعـــوة أفـــراد المجتمـــع للتصـــدي للتحديـــات الصحيـــة 

وتحســـينها. 

مـــن جهـــة أخـــرى، يمكـــن للمـــدن اســـتخدام اللوحـــة لدراســـة األنمـــاط المرتبطـــة باالنعـــزال الســـكني ومتوســـط 
العمـــر المتوقـــع. حيـــث توضـــح اللوحـــة وجـــود فجـــوات كبيـــرة فـــي متوســـط العمـــر المتوقـــع فـــي أحيـــاء داخـــل 
ـــة  ـــل 500 مدين ـــي تمث ـــة الت ـــرت اللوح ـــن أظه ـــي حي ـــنة.  وف ـــى 30 س ـــن 20 إل ـــا بي ـــراوح بعضه ـــي يت ـــدن والت ـــدة م ع
فجـــوة فـــي متوســـط العمـــر المتوقـــع عبـــر األحيـــاء المختلفـــة بلغـــت 12.4 ســـنة؛ إال أن الفجـــوات كانـــت أكبـــر 
ـــى ســـبيل  ـــا. شـــيكاغو عل ـــن أحيائه ـــزال العنصـــري/ العرقـــي بي ـــى مـــن االنع ـــي تشـــهد مســـتويات أعل فـــي المـــدن الت
المثـــال ســـّجلت أكبـــر فجـــوة فـــي متوســـط العمـــر المتوقـــع حيـــث بلغـــت 30.1 ســـنة، بينمـــا ســـجلت واشـــنطن 
ــن  ــة بيـ ــود عاقـ ــة وجـ ــات اللوحـ ــح بيانـ ــنة(. توضـ ــورك )27.4 سـ ــا نيويـ ــنة تليهـ ــت 27.5 سـ ــوة بلغـ ــة فجـ العاصمـ
ــر. وعليـــه، كان ال بـــد مـــن مواجهـــة تلـــك التحديـــات وتوفيـــر حلـــول مختلفـــة  االنعـــزال الســـكني والحيـــاة األقصـ
لـــكل مجتمـــع علـــى حـــدة. لقـــد ســـاهمت اللوحـــة بتمكيـــن المـــدن مـــن التعمـــق فـــي البيانـــات والخـــوض فـــي 
ـــكنية  ـــة والس ـــرص التعليمي ـــين الف ـــال تحس ـــن خ ـــا م ـــر إنصاًف ـــرة وأكث ـــات مزده ـــاء مجتمع ـــة بن ـــول كيفي ـــات ح نقاش

واالقتصاديـــة، وغيرهـــا مـــن العوامـــل. 

ـــى ســـبيل  ـــر. عل ـــة التغيي ـــة لدفـــع عجل ـــة والمجتمـــع اســـتراتيجيات إضافي ـــادة المدين ـــح ق ـــص تمن تتضمـــن اللوحـــة خصائ
ـــة ومتاحـــة  ـــة” بهـــدف جعـــل الطـــرق آمن ـــم سياســـة “شـــوارع كامل ـــد المصـــادر الازمـــة لتصمي ـــال، فضـــًا عـــن تحدي المث
ـــي  ـــراكات الت ـــتراتيجيات الش ـــل واس ـــرص التموي ـــاف ف ـــدن استكش ـــن للم ـــواء، يمك ـــد س ـــى ح ـــاة عل ـــات والمش للمركب

ـــال فـــي المجتمـــع.   ـــادرات وجعلهـــا واقـــع فّع ـــق هـــذه المب تســـاعد فـــي تحقي

وبفضـــل الخرائـــط التفاعليـــة الجديـــدة، يمكـــن متابعـــة المقاييـــس وتحديـــد أماكـــن تداخلهـــا فـــي كل حـــي علـــى 
ـــتوى  ـــا مس ـــراء فيه ـــال الفق ـــداد األطف ـــاع أع ـــز بارتف ـــي تتمي ـــورك والت ـــي نيوي ـــو ف ـــاء بوفال ـــه أحي ـــًا، تواج ـــدة. مث ح
ـــا، إال أن دعمـــه بالبيانـــات هـــو  أعلـــى مـــن التحديـــات المرتبطـــة بالصحـــة النفســـية. وفـــي حيـــن يبـــدو هـــذا األمـــر بديهًي

ـــي.  ـــتوى المحل ـــى المس ـــر عل ـــيرة التغيي ـــدء مس ـــج وب ـــل البرام ـــادر وتفعي ـــص المص ـــي تخصي ـــاعد ف ـــا يس م

بالرغـــم مـــن أن اللوحـــة تحتـــوي علـــى بيانـــات لـــكل مدينـــة بصـــرف النظـــر عـــن المصـــادر وقـــدرات البيانـــات الحكوميـــة، 
إال أن بعـــض المـــدن تكـــون مهيـــأة لرؤيـــة األثـــر األكبـــر فـــي أعمالهـــا. أمـــا بالنســـبة للمـــدن الصغيـــرة ومتوســـطة 
ـــة  ـــات الصحي ـــة البيان ـــن لوح ـــتفادة م ـــا االس ـــا، فيمكنه ـــع بياناته ـــة لجم ـــات الازم ـــك الميزاني ـــد ال تمل ـــي ق ـــم الت الحج
ـــي  ـــة ف ـــدأ الصح ـــق مب ـــي ُتطب ـــدن الت ـــن للم ـــة. ويمك ـــات المحلي ـــع البيان ـــتراتيجيات جم ـــم اس ـــا ودع ـــه مصادره لتوجي
جميـــع السياســـات االســـتعانة باللوحـــة لدعـــم جهودهـــا الراميـــة إلـــى دمـــج شـــؤون الصحـــة والرفـــاه والمســـاواة 
فـــي تطويـــر البرامـــج غيـــر المرتبطـــة بالصحـــة بشـــكل تقليـــدي. أخيـــًرا وليـــس آخـــًرا، يمكـــن للمـــدن التـــي تســـعى 
الســـتقطاب فئـــات فاعلـــة بأســـاليب جديـــدة اســـتخدام اللوحـــة للوصـــول إلـــى المجتمعـــات المتنوعـــة والجهـــات 

والقطاعـــات وتوحيدهـــا لبنـــاء حلـــول شـــاملة ومســـتدامة للتحديـــات الصحيـــة. 
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ــن  ــرة مـ ــادرة ) الطائـ ــى للمبـ ــة األولـ ــاعدت اآلليـ سـ
ـــة  ـــم مـــن خالهـــا رصـــد الصـــور الجوي ـــار( أن يت دون طي
للتقاريـــر الشـــهرية واليوميـــة ومتابعـــة مـــدى تقـــدم 
ـــرر.  ـــي المق ـــدول الزمن ـــع الج ـــه م ـــروع ومطابقت المش
الـــذكاء  بخـــواص  مـــزودة  اآلليـــة  أن هـــذه  كمـــا 
االصطناعـــي )AI( والتـــي يمكـــن اإلســـتفادة منهـــا 
بتطبيقهـــا خـــال التغطيـــات اإلعاميـــة والزيـــارات 
الرســـمية للمواقـــع، حيـــث تقـــوم “الـــدرون” بعمـــل 
مســـح ضوئـــي لوجـــه الشـــخص وتحديـــده والتعـــرف 
ـــه  ـــع حركت ـــم تتتب ـــارات المشـــاريع،من ث ـــه خـــال زي علي
و تســـجيل اللقطـــات تلقائيـــًا. باإلضافـــة إلـــى إمكانيـــة 
ـــره  ـــه وتصوي ـــات المـــكان المـــراد تغطيت إدخـــال إحداثي
ــًا دون أي  ــكان تلقائيـ ــح المـ ــدرون” بمسـ ــوم “الـ ليقـ
تدخـــل مـــن األشـــخاص، و أيضـــًا تفعيـــل التصويـــر 
والتســـجيل تلقائيـــًا حســـب التوقيـــت المحـــدد علـــى 
الجهـــاز.  وجميـــع تلـــك الخطـــوات يمكـــن ربطهـــا  
بانترنـــت األشـــياء وعرضهـــا علـــى كافـــة األجهـــزة 

الذكيـــة.

ـــذكاء  ـــكار وال ـــم االبت ـــة “   تدع ـــن الذكي ـــادرة “ العي مب
ـــياء.  ـــت األش ـــتخدام انترن ـــق اس ـــن طري ـــي ع االصطناع
الهـــدف الرئيســـي للمبـــادرة  يتلخـــص فـــي متابعـــة 
تنفيـــذ  إلدارة  التابعـــة  الســـكنية  المشـــاريع  ســـير 
المجمعـــات فـــي برنامـــج الشـــيخ زايـــد لإلســـكان 
ــى  ــا علـ ــم تطبيقهـ ــث تـ ــييد،  حيـ ــة التشـ ــي مرحلـ فـ
مشـــاريع المجمعـــات الســـكنية التـــي هـــي قيـــد 
التنفيـــذ حاليـــًا، والتـــي تتبايـــن فـــي أحجامهـــا و 
نماذجهـــا وموزعـــة علـــى مختلـــف إمـــارات الدولـــة.
ـــن المبـــادرة مـــدراء المشـــاريع مـــن متابعـــة  ُتمكِّ
مراقبـــة  لهـــم  ليتســـنى  المشـــروع،  ســـير  مراحـــل 
المشـــروع بالصـــور والنقـــل المباشـــر وحصـــد النتائـــج 
إن  التوجيهـــات والماحظـــات  إعطـــاء  و  الازمـــة، 

وجـــدت.

فـــي     2019 العـــام  فـــي  المبـــادرة  انطلقـــت 
أســـبوع االبتـــكار مـــن قبـــل إدارة تنفيـــذ المجمعـــات 
مبتكرتيـــن  آليتيـــن  علـــى  وتحتـــوي  الســـكنية 
مختلفتيـــن لتواكـــب مـــا يســـتجد مـــن احتياجـــات 
ــار،  ــدون طيـ ــرة بـ ــة: الطائـ ــاع راهنـ ــروف و أوضـ وظـ

الذكيـــة. المراقبـــة  أبـــراج 

1. الطائـــرة مـــن دون طيار  “الدرون”
تطبيقهـــا  مـــن  والتأكـــد  اآلليـــة  كفـــاءة  لتحقيـــق 
ـــار )  ـــن دون طي ـــرة م ـــع الطائ ـــم توزي ـــة ، ت ـــة عالي بفعالي
ـــكل مشـــروع  ـــع مـــدراء المشـــاريع ل ـــى جمي ـــدرون( عل ال
للبـــدء فـــي اســـتخدامها، والحـــرص علـــى التأكـــد 
ــل  ــن قبـ ــتخدامها مـ ــارة  اسـ ــة ومهـ ــل معرفـ ــن نقـ مـ
المختصيـــن فـــي المواقـــع اإلنشـــائية إلـــى مـــدراء 
المشـــروع أو طاقـــم المشـــروع نفســـه، وأخـــذ التصاريـــح 

ــران المدنـــي. ــة الطيـ ــن هيئـ ــغيل مـ ــة للتشـ الازمـ

مبادرة 
العين الذكية 

اإلمارات العربية المتحدة
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2. أبراج المراقبة الذكية
أمـــا التقنيـــة الثانيـــة وهـــي أبـــراج المراقبـــة الذكيـــة، فتتميـــز بإمكانيـــة تخصيصهـــا لتتناســـب مـــع احتياجـــات كل مشـــروع 
ـــد  ـــا. وق ـــم وظائفه ـــوادم لدع ـــص خ ـــراج وتخصي ـــذه األب ـــع ه ـــة لوض ـــن معين ـــد أماك ـــن تحدي ـــن الممك ـــدة؛ إذ م ـــى ح عل
ـــي متكامـــل داخـــل  ـــر نظـــام تقن ـــذ المجمعـــات الســـكنية مـــع مؤسســـة اإلمـــارات لاتصـــاالت لتوفي ـــت إدارة تنفي تعاون
ـــر  ـــة وغي ـــزات الازمـــة مـــن أجهـــزة التحكـــم وشاشـــات المراقب ـــف التجهي ـــث يتضمـــن مختل ـــب مـــدراء المشـــاريع بحي مكات
ذلـــك. وكمـــا هـــو الحـــال مـــع الطائـــرات بـــدون طيـــار، تعتمـــد أبـــراج المراقبـــة الذكيـــة علـــى الـــذكاء االصطناعـــي 
ـــي  ـــة ف ـــة الذكي ـــراج المراقب ـــة أب ـــى أهمي ـــة. تتجّل ـــة المحمول ـــزة الذكي ـــام األجه ـــم النظ ـــث يدع ـــياء بحي ـــت األش وإنترن
ـــو والصـــور لمتابعـــة المشـــاريع عـــن بعـــد دون الحاجـــة  ـــى رصـــد مقاطـــع الفيدي ـــد فـــي قدرتهـــا عل ـــرة بالتحدي هـــذه الفت
ـــا. ـــة للتعامـــل مـــع أزمـــة كورون ـــي تنفذهـــا الدول ـــد الت ـــن ُبع ـــراءات العمـــل ع ـــع انســـجاًما مـــع إج ـــى الموق للذهـــاب إل

ـــطة  ـــات واألنش ـــف الفعالي ـــو لمختل ـــع فيدي ـــجيل مقاط ـــة تس ـــة إمكاني ـــة الذكي ـــراج المراقب ـــح أب ـــرى، ُتتي ـــة أخ ـــن جه م
ـــا  ـــية حفاًظ ـــة الشمس ـــا بالطاق ـــل جميعه ـــي تعم ـــة والت ـــرات الموزع ـــال الكامي ـــن خ ـــك م ـــع وذل ـــي الموق ـــة ف المقام
علـــى البيئـــة مـــن جهـــة ولاقتصـــاد فـــي اســـتهاك الكهربـــاء مـــن جهـــة أخـــرى. تتميـــز هـــذه الكاميـــرات بإمكانيـــة 
ـــاهد  ـــد مش ـــات رص ـــدة لغاي ـــافات بعي ـــًدا لمس ـــة ج ـــة عالي ـــو بدق ـــر الفيدي ـــة، وتكبي ـــود 360 درج ـــول كل عم ـــا ح تحريكه
ـــدد مـــن المســـاكن  ـــر ع ـــة أكب ـــة الذكي ـــراج المراقب ـــه، تغطـــي أب ـــة لمراحـــل المشـــروع وجـــودة العمـــل. وعلي ـــة الدق عالي
كمـــواد مرئيـــة خـــال وقـــت قصيـــر مـــع وجـــود خاصيـــة حفظهـــا للرجـــوع إليهـــا وقـــت الحاجـــة، ويمكـــن لمديـــر المشـــروع 
ـــير  ـــة س ـــن مطابق ـــد م ـــن التأك ـــًا ع ـــم فض ـــال عمله ـــامة خ ـــن والس ـــر األم ـــم بمعايي ـــدى التزامه ـــن وم ـــة العاملي مراقب

ـــهرية. ـــة والش ـــر اليومي ـــع التقاري ـــروع م ـــل المش عم

كمـــا هـــو الحـــال مـــع أي تقنيـــة يتـــم تطبيقهـــا ألول مـــرة، واجهـــت كل مـــن تقنيـــة الطائـــرة بـــدون طيـــار وأبـــراج 
ـــار، أمضـــت  ـــدون طي ـــرات ب ـــد مـــن التصـــدي لهـــا. فبالنســـبة للطائ ـــي كان ال ب ـــات الت ـــة عـــدًدا مـــن التحدي ـــة الذكي المراقب
ـــا طويـــًا للحصـــول علـــى التراخيـــص المطلوبـــة وضمـــان االلتـــزام باالرتفـــاع المنصـــوص عليـــه بموجـــب لوائـــح  اإلدارة وقًت
هيئـــة الطيـــران المدنـــي. وفضـــًا عـــن ســـرعة وتيـــرة المشـــاريع ومراحلهـــا المتتابعـــة التـــي شـــكلت تحدًيـــا بالنســـبة 
للطائـــرات بـــدون طيـــار، فقـــد واجـــه مـــدراء المشـــاريع فـــي البدايـــة صعوبـــة كونهـــم ال يملكـــون المهـــارة الازمـــة 
ـــن فـــي هـــذا المجـــال لنقـــل  ـــى هـــذا التحـــدي مـــن خـــال االســـتعانة بمختصي ـــب عل ـــم التغّل ـــة. ولكـــن، ت لتشـــغيل التقني

ـــة.  ـــارات المطلوب ـــة والمه المعرف

بالوصـــول إلـــى أبـــراج المراقبـــة الذكيـــة التـــي جـــاء إطاقهـــا بالتزامـــن مـــع أزمـــة كورونـــا، واجهـــت اإلدارة تحدًيـــا 
ـــى  ـــة الجـــودة. ولكـــن، بالنظـــر إل ـــل خدمـــة اتصـــاالت عالي ـــراج الباهظـــة والحاجـــة لتوصي ـــل فـــي تكلفـــة األب ـــا تمث حقيقًي
الفوائـــد التـــي تحققهـــا هـــذه التقنيـــة والتـــي نذكـــر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال تســـريع عمليـــة المتابعـــة وتوفيـــر الوقـــت 
والجهـــد والحـــد مـــن اســـتخدام الســـيارات وبالتالـــي خفـــض التلـــوث البيئـــي، لـــم تتـــردد اإلدارة باســـتثمار جـــزء مـــن 
ـــات  ـــب توجيه ـــدي حس ـــد الجس ـــى التباع ـــاظ عل ـــامة والحف ـــن والس ـــق األم ـــة لتحقي ـــة بديل ـــة كخط ـــغ االحتياطي المبال
ـــال  ـــد خ ـــن بع ـــل ع ـــتخدمة للعم ـــول المس ـــد الحل ـــراج أح ـــد األب ـــه، تجس ـــت ذات ـــي الوق ـــرة. وف ـــك الفت ـــال تل ـــة خ الدول
ـــة  ـــة الحاج ـــة تلبي ـــه. وبغي ـــع مراحل ـــل بجمي ـــة العم ـــي متابع ـــاءة ف ـــق الكف ـــية لتحقي ـــة أساس ـــي حاج ـــا وُتلب ـــة كورون أزم
ـــان  ـــة إلتق ـــات مكثف ـــى تدريب ـــاريع إل ـــدراء المش ـــع م ـــتخدام، خض ـــة االس ـــم طريق ـــغيل وتعل ـــارات التش ـــب مه ـــى كس إل

ـــة.  ـــاءة وفعالي ـــراج بكف ـــتخدام األب اس

ــة  ــة إلمكانيـ ــد نتيجـ ــت والجهـ ــر الوقـ ــا توفيـ ــة أهمهـ ــج ملموسـ ــق نتائـ ــن تحقيـ ــة عـ ــن الذكيـ ــادرة العيـ ــرت مبـ أثمـ
ـــا أن الســـير إلـــى موقـــع المشـــروع يســـتغرق نصـــف  ـــارة الموقـــع خصوًص ـــى زي متابعـــة ســـير المشـــروع دون الحاجـــة إل
ســـاعة تقريًبـــا ذهاًبـــا وإياًبـــا، ناهيـــك عـــن التجـــول داخـــل الموقـــع والـــذي يســـتغرق مـــا يقـــارب الســـاعة. ولبيـــان 
النتائـــج المحققـــة باألرقـــام، فقـــد ســـاهمت المبـــادرة بخفـــض عـــدد ســـاعات عمـــل المهندســـين إلـــى 5 ســـاعات 
ـــراج  ـــار وأب ـــدون طي ـــرات ب ـــات الطائ ـــل الوقـــت المخصـــص للعمـــل بنســـبة %30. كمـــا أتاحـــت تقني ـــا وبالتالـــي تقلي تقريًب
ـــة  ـــروف الجوي ـــن الظ ـــر ع ـــرف النظ ـــكان وبص ـــن أي م ـــت وم ـــي أي وق ـــل ف ـــة العم ـــة متابع ـــة إمكاني ـــة الذكي المراقب
ـــر  ـــدد أكب ـــتقبال ع ـــاريع اس ـــدراء المش ـــّنى لم ـــار، تس ـــدون طي ـــرات ب ـــتخدام الطائ ـــر باس ـــل المباش ـــل النق ـــائدة. وبفض الس
ـــى  ـــامة. عل ـــن والس ـــتوى األم ـــع مس ـــي رف ـــاهم ف ـــا س ـــه مم ـــة لزيارت ـــروع دون الحاج ـــم بالمش ـــزوار وتعريفه ـــن ال م
صعيـــد آخـــر، ســـاهمت المبـــادرة بتقليـــل نســـبة الحـــوادث داخـــل الموقـــع بحوالـــي %5 وانخفضـــت مـــدة التصويـــر 
ـــث  ـــار حي ـــدون طي ـــرات ب ـــى مـــن الطائ ـــر حت ـــر بســـرعة أكب ـــى التصوي ـــت قـــدرة عل ـــي أثبت ـــة الت ـــرات المراقب بفضـــل كامي
ـــاج  ـــي تحت ـــار الت ـــدون طي ـــرة ب ـــة بالطائ ـــدة مقارن ـــة واح ـــال دقيق ـــم خ ـــاحته 23 ك ـــغ مس ـــع تبل ـــة موق ـــت بتغطي نجح

ـــا.   ـــاعة تقريًب ـــف س ـــى نص إل






