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المقدمة
يشــهد	عالــم	األعمــال	زيــادة	متســارعة	فــي	التوّجــه	نحو	
تســخير	التحليــالت	كواحــدة	مــن	الوظائــف	المهمــة	
التــي	باتــت	ُتشــكل	جــزًءا	هاًمــا	مــن	آليــة	عمــل	العديــد	
مــن	الجهــات	حــول	العالــم.	وســعًيا	منهــا	لمواكبــة	هــذا	
التوّجــه،	تحــرص	الجهــات	الحكوميــة	اليــوم	علــى	اغتنــام	
ــي	 ــياقية	ف ــات	الس ــن	المعلوم ــتفادة	م ــة	لالس الفرص
ــي	 ــرار.	وف ــع	الق ــات	صن ــز	عملي ــي	لتعزي ــت	الفعل الوق
هــذا	الســياق،	نقــدم	لكــم	التقريــر	التالــي	الــذي	يتضمــن	
ــم	توضــح	حــاالت	 ــة	مــن	دول	مختلفــة	حــول	العال أمثل
اســتخدام	تحليــل	البيانــات	لتحســين	تقديــم	الخدمــات	
الحكوميــة	وتوفيــر	التكاليــف	وزيــادة	الكفــاءة	فــي	

الوقــت	نفســه.	

لــم	تكــن	عمليــة	صنــع	القــرار	بنــاء	علــى	األدلــة	عمليــة	
ــة	 ــى	محدودي ــك	إل ــزى	ذل ــي	الماضــي،	ويع ســهلة	ف
البيانــات	الموثوقــة	آنــذاك	وصعوبــة	جمــع	البيانــات	
وتحليلهــا	كونهــا	تتطّلــب	الوقــت	والمــال.	ولكــن	فــي	
ــة	 ــات	هائل ــاج	كمي ــز	بإنت ــدة	تتمي ــة	جدي ظــل	ظهــور	بيئ
مــن	البيانــات	فــي	الوقــت	الفعلــي	ســواء	عبــر	وســائل	
التواصــل	االجتماعــي	أو	البحث	علــى	اإلنترنت	أو	إنترنت	
األشــياء	أو	غيرهــا	مــن	الوســائل،	أصبــح	بإمــكان	الجهات	
الحكوميــة	اليــوم	جمــع	البيانــات	بســرعة	ال	مثيــل	لهــا.	
األمــر	الــذي	ســاعد	فــي	تطويــر	فهــم	أعمــق	للتحديــات	
العامــة،	بــل	والتنبــؤ	فــي	بعــض	الحــاالت	باألحــداث	
المقبلــة	وبالتالــي	تجنــب	األضــرار	البالغــة.	لنأخــذ	مثــااًل	
مــن	مدينــة	كنســاس	ســيتي	فــي	واليــة	ميــزوري،	حيث	
اســتعانت	الجهــات	المعنيــة	هنــاك	بالبيانــات	للتنبــؤ	
بوقــوع	أضــرار	وشــيكة	فــي	طــرق	معينــة	والحاجــة	
إلصــالح	حفــر	الطرقــات.	وهــو	مــا	ســاعدهم	فــي	اتخــاذ	
اإلجــراءات	الالزمــة	قبــل	تطويــر	الحفــر	وبالتالــي	توفيــر	
تكاليــف	اإلصــالح	الباهظــة.	وبالمثــل،	تســتخدم	حكومة	
تشــيلي	التحليــالت	التنبؤيــة	لتحســين	عمليــات	التفتيــش	
علــى	الســالمة	فــي	أماكــن	العمــل	وتجنــب	األحــداث	
المؤســفة	مثــل	الحــادث	الــذي	وقــع	فــي	منجــم	ســان	
ــاة	 خوســيه	للنحــاس	والذهــب	عــام	2010	وأودى	بحي

الكثيــر	مــن	العامليــن	هنــاك.	

ســتجد	أيًضــا	فــي	هــذا	التقريــر	أمثلــة	علــى	الحكومــات	
التــي	تســتخدم	البيانــات	التخــاذ	القــرارات	المتعلقــة	
جميــع	 علــى	 األداء	 تحســين	 وبالتالــي	 بالتوظيــف	
ــة	مــن	الســويد	 ــي	بعــض	هــذه	األمثل المســتويات.		تأت
الحكومــات	 تســتخدم	 حيــث	 المتحــدة،	 والواليــات	

ــى	 ــاد	عل ــف	باالعتم ــرارات	التوظي ــاذ	ق ــالت	التخ التحلي
ــة	 ــات	الســابقة	المتعلق ــى	البيان ــة	عل ــات	مبني خوارزمي
ذلــك	 أثمــر	 وقــد	 للوظيفــة.	 الناجحيــن	 بالمرشــحين	
ــال	 ــاذ	قــرارات	أفضــل	فــي	مج ــن	تمكينهــم	مــن	اتخ ع
بيــن	 االنتقــال	 عمليــات	 زيــادة	 وتجنــب	 التوظيــف	

األداء. وتحســين	 الوظائــف	

ــي	 ــر	ف ــدور	كبي ــات	ب ــالت	البيان ــتخدام	تحلي ــهم	اس يس
تعزيــز	آليــات	تقديــم	الخدمــات	الحكوميــة	وتحســين	
مســتويات	الرضــا	واالرتقــاء	بجــودة	الصحــة	والمعيشــة	
لــدى	أفــراد	المجتمــع.		فعلــى	ســبيل	المثــال،	تســتخدم	
المجتمــع	 أفــراد	 لتزويــد	 البيانــات	 فنلنــدا	 مثــل	 دول	
الحــاالت	 بعــض	 فــي	 ومريحــة	 ســهلة	 بخدمــات	
إداراتهــا.	 مختلــف	 عبــر	 الهامــة	 الحياتيــة	 واألحــداث	
فمثــاًل،	عندمــا	يوشــك	الفــرد	علــى	خــوض	حــدث	معيــن	
ــا	خدمــات	 ــه	تلقائًي ــر	الوظيفــة	-	ُيعــرض	علي ــل	تغيي -	مث
القطــاع	الحكومــي	والخــاص	والخدمــات	المتوفــرة	
للفــرد	الكفيلــة	بدعــم	انتقالــه	مــن	وظيفــة	إلــى	أخــرى	

دون	أن	ُيرغــم	إلمضــاء	فتــرة	طويلــة	دون	عمــل.		

ــار	اإليجابيــة	الســتخدام	البيانــات	 ــا	القــول	أن	اآلث يمكنن
فــي	القطــاع	الحكومــي	ال	حصــر	لهــا	تقريًبــا.	حيــث	
إن	اســتخدام	تحليــالت	البيانــات	ال	يمّكــن	الحكومــة	
ــاه	 ــاج	للدراســة	واالنتب ــد	المجــاالت	التــي	تحت مــن	تحدي
فحســب،	بــل	يمنحهــا	أيًضــا	هــذه	المعلومــات	فــي	
إمكانيــة	 للحكومــات	 يتيــح	 كمــا	 الفعلــي.	 الوقــت	
برصــد	 لهــا	 أســرع،	ويســمح	 بشــكل	 القــرارات	 اتخــاذ	
ــزم	 ــرعة	إذا	ل ــرات	بس ــداث	أي	تغيي ــرارات	وإح ــك	الق تل
األمــر.	تســهم	األمثلــة	الــواردة	فــي	هــذا	التقريــر	فــي	
ــتخدامات	 ــق	الس ــم	أعم ــر	فه ــى	تطوي ــاعدتهم	عل مس
دافــع	 بمثابــة	 تكــون	 أن	 ونأمــل	 البيانــات،	 تحليــل	
أعمالكــم	 فــي	 البيانــات	 تســخير	 علــى	 يشــجعكم	

الكاملــة.	 فوائدهــا	 وتحقيــق	
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اإلمارات	العربية	المتحدة	

منصة إمارتية ذكية 
لتحليل الظواهر 

الطبيعية والبشرية

أطلــق	مركــز	محمــد	بــن	راشــد	للفضــاء،	ممثــاًل	بقســم	تطويــر	
التطبيقــات	والتحليــل،	المنصــة	العلميــة	األولــى	مــن	نوعهــا	
فــي	المنطقــة	والتــي	توفــر	عــددًا	مــن	الدراســات	التحليليــة	
ــى	 ــة	والبشــرية،	ومــدى	تأثيرهــا	عل حــول	الظواهــر	الطبيعي
ــة	المتحــدة.	تركــز	 ــة	اإلمــارات	العربي مــوارد	البيئــة	فــي	دول
ــي	 ــق	مبن ــة	بشــكل	معم ــة	البيئ ــى	دراس ــة	عل ــذه	المنص ه
علــى	أنظمــة	اإلستشــعار	عــن	بعــد	ومعالجــة	الصــور	ونظــم	
وتعمــل	 االصطناعــي	 والــذكاء	 الجغرافيــة	 المعلومــات	
بمثابــة	قاعــدة	أساســية	يتــم	إدراج	أي	دراســة	جديــدة	فيهــا	
بغــرض	تمكيــن	الجهــات	المســتفيدة	والمجتمــع	العلمــي	
علــى	وجــه	العمــوم	مــن	اإلنتفــاع	مــن	الدراســات	واألبحــاث	
ــن	راشــد	للفضــاء.	 ــة	التــي	يطرحهــا	مركــز	محمــد	ب العلمي

أنظمة اإلستشعار 
عن بعد

نظم المعلومات 
الجغرافية

الذكاء 
االصطناعي

معالجة الصور

دراسة 
البيئة



9

ومــن	خــالل	التجربــة	يتم	الحصــول	على	نتائــج	البيانات	
ــة	لتســهيل	 ــالل	رســومات	بياني ــن	خ ــا	م ــم	عرضه ليت
ــة	االســتنتاجات،	 ــل،	وصــوال	إلــى	مرحل ــة	التحلي عملي
التــي	تتــم	مــن	خــالل	ربــط	البيانــات	بعضهــا	ببعــض،	
وتحويلهــا	إلــى	معلومــات	ذات	قيمــة	علميــة.	وهي	
المرحلــة	األخيــرة	التــي	يتــم	فيهــا	اســتخالص	دراســة	
ــاع	 ــن	صن ــة	لتمكي ــة	األركان،	الالزم ــة	متكامل تحليلي

القــرار	مــن	إتخــاذ	قــرارات	مدروســة.

أن	إطــالق	المنصــة	يبــرز	المســاعي	الراميــة	التــي	
تقــوم	بهــا	دولــة	اإلمــارات	لدعــم	رحلــة	التحــول	
الذكــي،	ودمــج	الحلــول	التقنيــة	المبتكــرة	حيــث	
ــن	راشــد	للفضــاء	ذات	الفكــر	 ــى	مركــز	محمــد	ب يتبن
التقدمــي	الــذي	يدعــم	رؤيــة	دولــة	اإلمــارات	العربية	

المتحــدة.	

الدراســات	 كافــة	 بتقديــم	 المنصــة	 وتتميــز	 هــذا	
للجهــات	 يتيــح	 ممــا	 تفاعلــي،	 بشــكل	 التحليليــة	
فــي	 الخاصيــة	 هــذه	 اســتغالل	 مــن	 المســتفيدة	
ــى	 ــرأ	عل ــي	تط ــة	الت ــرات	البيئي ــى	التغي ــرف	عل التع
ــن	 ــددة	-	م ــة	مح ــرة	زمني ــالل	فت ــة	خ ــة	معين منطق
لتحديــد	هويــة	هــذه	 	- التفاعليــة	 الخرائــط	 خــالل	
ــة	أخــرى،	والخــروج	 ــرة	زمني ــرات	ومقارنتهــا	بفت التغي
بتفســير	علمــي	محــدد	للمتغيــرات.	كمــا	تمكــن	هــذه	
الصفــة	التفاعليــة	أيضــا	تعقــب	خصائــص	ظاهــرة	
معينــة،	بحيــث	يمكــن	للمســتخدم	الحصــول	علــى	
إحصائيــات	دقيقــة	تتعلــق	بنســب	التغيــرات	وتحديــد	
ممــا	 ســلبية	 أو	 إيجابيــة	 كانــت	 إذا	 مــا	 هويتهــا	
ســيكون	لــه	األثــر	األكبــر	فــي	قيــاس	أثــر	الكثيــر	مــن	

العالقــة.	 العامــة	ذات	 السياســات	

علــى	 باإلعتمــاد	 المنصــة	 تطويــر	 تــم	 وقــد	 هــذا	
برنامــج	ArcGIS		والــذي	يعــد	أحــد	أهــم	البرامــج	
ــذي	 ــة	وال ــات	الجغرافي ــم	المعلوم ــال	نظ ــي	مج ف
ــة	 ــة	فــي	الدول ــع	الجهــات	الحكومي تســتخدمه	جمي
بالتطــور	العمرانــي	والحضــري	ومراقبــة	 المعنيــة	

الظواهــر	البيئيــة	الطبيعيــة	والبشــرية	وغيرهــا.

ويقــوم	مركــز	محمــد	بــن	راشــد	للفضــاء	
فــي	 العلمــي	 المنهــج	 بإعتمــاد	
ــد	 ــذي	يعتم ــر،	ال إســتخراج	هــذه	التقاري
علــى	4	خطــوات	رئيســة،	تشــمل	تحديــد	
المركــز	 أجهــزة	 خــالل	 مــن	 الظاهــرة	
وتقنياتــه	المتقدمــة،	ثــم	وضــع	فرضيــة	
الفريــق	 خبــرة	 علــى	 بنــاء	 الظاهــرة	
المتخصــص،	ثــم	بعــد	ذلــك	تأتــي	مرحلــة	
التأكــد	مــن	صحــة	الفرضيــة	أو	نفيهــا	
مــن	خــالل	إخضاعهــا	إلختبــارات	عديــدة	
مبنيــة	علــى	أســس	ومعاييــر	عالميــة،	
ووضعهــا	تحــت	فتــرات	تجريبيــة	طويلــة	

فــي	ظــل	مختلــف	المتغيــرات.

وال	يقتصــر	الحصــول	علــى	هــذه	الدراســات	علــى	الدوائر	
الحكوميــة	فقــط،	وإنمــا	يمكــن	أن	تمتــد	منافــع	هــذه	
المنصــة	العلميــة	الــى	جهــات	ومؤسســات	أخــرى	غيــر	
معنيــة	بظواهــر	البيئــة	مثــل	شــركات	التطويــر	العقــاري	
والجامعــات	والمؤسســات	التعليميــة،	بحيــث	يمكــن	
ــي	 ــات	الفضــاء	الت ــات	اإلســتفادة	مــن	تقني ــك	الجه لتل
يملكهــا	قســم	تطويــر	التطبيقــات	والتحليــل	فــي	مركــز	
محمــد	بــن	راشــد	للفضــاء،	بمــا	يتضمنــه	مــن	تقديــم	
حلــول	متكاملــة	تلبــي	احتياجاتهــم	بحســب	طبيعــة	

نشــاط	كل	جهــة.

كمــا	أن	المنصــة	تتيــح	معلوماتهــا	ودراســاتها	لمختلــف	
ــر	أعمالهــا،	 ــة	لالســتفادة	منهــا	وتطوي الجهــات	العالمي
ــوارث	 ــة	الك ــات	مكافح ــا	منظم ــي	مقدمته ــي	ف ويأت
واإلنقــاذ	العالميــة	التــي	تســتفيد	مــن	هــذه	الصــور	
ــى	البشــرية.	 ــًا	عل ــود	نفع ــا	يع ــا	بم ــر	أعماله فــي	تطوي
ويســعى	المركــز	حاليــًل	الــى	تطويــر	وزيــادة	شــراكاتهم	
العالميــة	ومســتخدمي	المنصــة	وربــط	المنصــة	مــع	
المنظمــات	العالميــة	لتطويــر	أعمالهــم،	خصوصــًا	أن	
20%	مــن	أبحاثهــم	ودراســاتهم	تســتفيد	منهــا	الجهــات	

ــة. العالمي

بــدأ	العمــل	إلطــالق	هــذه	المنصــة	فــي	مــارس	2020،	
حيــث	تضافــرت	جهود	3	مهندســات	إماراتيــات	إلطالقها	
فتــرة	 خــالل	 العمــل	 طبيعــة	 ظــروف	 رغــم	 بســرعة	
مواجهــة	فيــروس	"كورونــا"	المســتجد.	واســتطاعت	
المهندســات	الثــالث	تحــت	إشــراف	المركــز	مــن	تجــاوز	
ــة	 ــالق	المنص ــى	إط ــن	عل ــاء	عمله ــدة	أثن ــات	عدي تحدي
الذكيــة،	والتــي	تكمــن	فــي	صعوبــة	طبيعــة	الدراســات	
التحليليــة	التــي	يقمــن	بهــا	فــي	كيفيــة	تحويــل	جميــع	
إلــى	 األدوات	 هــذه	 عــن	 الناتجــة	 األوليــة	 البيانــات	
ــة	 ــى	منص ــا	عل ــل	وتحويله ــة	مبســطة،	ب ــراءات	علمي ق
ــة	 ــة	المقارن ــة،	فضــاًل	عــن	خاصي ــة	بطريقــة	تفاعلي رقمي
بيــن	الظواهــر	البيئيــة	فــي	أوقــات	مختلفــة	والتــي	
تعتبــر	فــي	غايــة	األهميــة	للجهــات	التــي	تعنــى	بدراســة	

ــة. ــرات	طويل ــى	فت ــة	عل ظواهــر	البيئ

وتأتــي	تحديــات	العمــل	عــن	ُبعــد	فــي	ظــل	جائحــة	
العالــم،	 بهــا	 مــر	 التــي	 المســتجد	 كورونــا	 فيــروس	
ــة	الجهــود	 ــي	مضاعف ــق	المعن ــى	الفري ــرض	عل ــا	ف مم
لالســتمرار	فــي	هــذا	المشــروع	وتحقيقــه	علــى	أرض	
المســؤولية	 علــى	 عــالوة	 كفــاءة،	 بأعلــى	 الواقــع	
ــا	 ــد	عليه ــة	تعتم ــات	علمي ــتخراج	بيان ــاه	اس ــرى	تج الكب
قــرارات	هيئــات	حكوميــة	،	إضافــة	إلــى	عقبــات	أخــرى	
اســتطعن	تذليلهــا	وتجاوزهــا	لتحقيــق	أقصــى	اســتفادة	

علميــة.

حققــت	المنصــة	إنجــازات	عديــدة	فــي	غضــون	فتــرة	
زمنيــة	قصيــرة	وميزانيــة	صغيــرة	نســبيًا	تبلــغ	عشــرة	
آالف	درهــم	إمارتــي	تقريبــًا.	تضــم	المنصــة	حاليــًا	36 
دراســة	تفاعليــة	فــي	شــتى	المجــاالت	التحليليــة	التــي	
المقدمــة	 الدراســات	 مــن	 تــم	ذكرهــا	ســابقًا؛	%42	
فــي	مجــال	مراقبــة	المشــاريع	وتطويــر	البنيــة	التحتيــة،	
إدارة	 و	30%	مــن	الدراســات	المقدمــة	فــي	مجــال	
األزمــات	والكــوارث،	و		28%	مــن	الدراســات	المقدمــة	
ــة.	 فــي	مجــال	إدارة	البيئــة	ومراقبــة	الظواهــر	الطبيعي
كمــا	أن	هنــاك	13	جهــة	حكوميــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	
التــي	 الدراســات	 مــن	 مســتفيدة	 المتحــدة	 العربيــة	

ــة. ــا	المنص تقدمه

%42

%30

%28
مراقبة المشاريع 

وتطوير البنية 
التحتية

إدارة األزمات 
والكوارث

إدارة البيئة 
ومراقبة الظواهر 

الطبيعية

جهة	حكومية	13
مستفيدة

مــن	 حزمــة	 علــى	 المنصــة	 وتحتــوي	
التــي	 والبحثيــة	 التحليليــة	 الدراســات	
يتــم	توفيرهــا	بشــكل	دوري	للجهــات	
الحكوميــة،	وتعنــي	بدراســة	جوانــب	
ــة	الظواهــر	 ــل	مراقب ــة	مث ــة	مختلف بيئي
الطبيعيــة	ومــدى	تأثيرهــا	علــى	مــوارد	
البيئــة	كالمــاء	وجــودة	الهــواء	والغطاء	
التــي	 التغيــرات	 ومتابعــة	 النباتــي	
تطــرأ	علــى	ســواحل	الدولــة	ودراســة	
ــى	 ــا	انعكاســات	عل ــي	له الظواهــر	الت
المــد	 ظاهــرة	 مثــل	 البحريــة	 الحيــاة	

األحمــر	وغيرهــا.		

تقرير تحليل البيانات لتصميم خدمات مبتكرة8
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الواليات	المتحدة	األمريكية	

تسخير تقنيات التعّلم 
اآللي والبيانات للتجنيد 

العسكري

%1<
ُيبــدي	أقــل	مــن	1	بالمائــة	مــن	الشــباب	األمريكــي	الرغبة	
ــدًدا	 ــى	أن	ع ــش،	حت ــى	الجي ــى	االنضمــام	إل والقــدرة	عل
قليــاًل	مــن	هــؤالء	ينجــح	فــي	اجتيــاز	اختبــارات	العمليــات	
الخاصــة.	فــي	ظــل	هــذه	الحقائــق،	تبحــث	الخدمــات	
العســكرية	األمريكيــة	عــن	طــرق	مبتكــرة	لالســتفادة	
للمشــغلين	 يمكــن	 التــي	 والِســمات	 المهــارات	 مــن	
المحتمليــن	تقديمهــا،	ومثــال	ذلــك	منــح	األولويــة	للخبــرة	
ــذكاء	 ــات	وال ــة	لبعــض	الخدمــات	واســتخدام	البيان التقني
المرشــح	 لتحديــد	 أخــرى	 خدمــات	 فــي	 االصطناعــي	

األنســب	للوظيفــة.
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ــة	 ــة	للتوعي ــات	المتبع ــف	الممارس تختل
والتواصــل	والتجنيــد	مــن	خدمــة	إلــى	
مــن	 العديــد	 هنــاك	 أن	 إال	 أخــرى؛	
عمليــة	 فــي	 المشــتركة	 القواســم	
تتــم	علــى	مســتويين.	 التــي	 التجنيــد	

األول	هــو	المســتوى	الوطنــي	ويركــز	
والتواصــل	 التوعيــة	 ممارســات	 علــى	
الراميــة	إلــى	التعريــف	بالفــرص	المتاحة	
واســتقطاب	المجّنديــن	المحتمليــن	مــن	
ــة	للخدمــات	 خــالل	المواقــع	اإللكتروني
 goarmy.com	 ،navy.com )وهــي	
airforce.com،(،	إلــى	جانــب	اإلعالنــات	
وإعالنــات	 واإلذاعيــة	 التلفزيونيــة	
ــرف	 ــة	وغ الصحــف	والجــوالت	التعريفي
ومراكــز	 المباشــر	 والبريــد	 المحادثــة	
االتصــال	)أرقــام	1-800(	والفعاليــات	
ــة	أو	 ــل	األنشــطة	الرياضي ــة	)مث المتنقل

العــروض	الجويــة(.	

أمــا	المســتوى	الثانــي	فهــو	المســتوى	المحلــي	
حيــث	تقــوم	مراكــز	التجنيــد	بتنفيــذ	برامــج	وفعاليــات	
مجتمعيــة	فــي	المــدارس	الثانويــة	ومراكــز	التدريــب	
إلــى	 باإلضافــة	 المجتمــع،	 وكليــات	 العســكري	
البريــد	 أو	عبــر	 الشــخصي	 إمــا	 التواصــل	 مبــادرات	
وإعالنــات	 الهاتفيــة	 والمكالمــات	 اإللكترونــي	
الخدمــة	العامــة	وغيرهــا	مــن	اللقــاءات	المباشــرة	
وخدمــات	االســتعالم.	كمــا	يتــم	إجــراء	مقابــالت	
ــن	ممــن	 ــن	المحتملي ــع	المجندي ــاش	م وجلســات	نق
فــي	 الوطنــي	 المســتوى	 علــى	 الجهــود	 تنجــح	
ــون	 ــك،	يخضــع	المرشــحون	المهتم ــد	ذل ــم.	بع جذبه
والذيــن	تثبــت	أهليتهــم	لمجموعــة	مــن	اختبــارات	
وبعــد	 المناســبة.	 البدنيــة	 واالختبــارات	 الكفــاءة	
اجتيــاز	االختبــارات،	يتــم	ترتيــب	لقــاء	بيــن	المرشــحين	
ومستشــار	وظيفــي	مختــص	لمناقشــة	الوظائــف	
وبرامــج	 التجنيــد	 خيــارات	 واســتعراض	 المتاحــة	
التدريــب	لهــذه	الوظائــف،	ومــن	ثــم	توقيــع	عقــد	

تجنيــد.			

طويــاًل؛	 وقًتــا	 حالًيــا	 القائمــة	 العمليــة	 تســتغرق	
فعلــى	ســبيل	المثــال	أفــادت	القــوات	الجويــة	بأنهــا	
تواصلــت	مــع	110	مرشــح	مختلــف	لتحصــل	فــي	
النهايــة	علــى	مجنــد	واحــد	فقــط	وتصــل	إلــى	مرحلــة	
توقيــع	العقــد	وبــدء	التدريبات	العســكرية	األساســية.	
عــالوًة	علــى	ذلــك،	تواجــه	الخدمــات	تحديــات	عــدة	
فــي	مجــال	تحقيــق	أهــداف	التجنيــد	والنقــص	فــي	
القــوى	العاملــة	 المــوارد	ســواء	علــى	مســتوى	
مــن	 وبالرغــم	 كليهمــا.	 أو	 الماليــة	 المــوارد	 أو	
التكاليــف	والجهــود	المبذولــة	فــي	هــذا	اإلطــار،	
ــك،	يواصــل	 ــة.	لذل ــزال	معــدالت	االســتنزاف	عالي ال	ت
المســؤولون	البحــث	عــن	مؤشــرات	الكفــاءة	والنجاح	
المبكــر	التــي	ال	تقتصــر	علــى	معاييــر	االختيــار	فقــط.	
علــى	ســبيل	المثــال،	درس	ســالح	مشــاة	البحريــة	
طــرح	االختبــارات	غيــر	اإلدراكيــة،	وهــي	االختبــارات	
التــي	تقيــس	ســمات	مثــل	التحكــم	باالندفاعــات	
ــة	و"العزيمــة"	الكتشــاف	المرشــح	المؤهــل	 العصبي

ــه.	 ــي	وظيفت ــاح	ف ــات	والنج ــوض	التدريب لخ

منــذ	أواخــر	عــام	2019،	ُيجري	مســؤولون	مــن	قيادة	
العمليــات	الخاصــة	مجموعــة	من	التجــارب	في	مجال	
الــذكاء	االصطناعــي	والتعلــم	اآللــي	بهــدف	تحديــد	

ــز	 ــي	تمي ــد	الصفــات	الت ــا	إذا	كان	مــن	الممكــن	تحدي م
ــم	 ــع	وتقيي ــؤولون	بجم ــدأ	المس ــي.	إذ	ب ــد	المثال المجن
مجموعــة	واســعة	مــن	البيانــات	المتعلقــة	بالمرشــحين	
ــات	الخاصــة	فــي	قــوات	مشــاة	 ــادة	العملي لدخــول	قي
ــات	 ــن	البيان ــر	م ــع	كــم	كبي ــم	جم ــل،	ت ــة.	وبالفع البحري
ــر	قــدر	ممكــن	مــن	المعلومــات	باســتثناء	 لتغطــي	أكب
ــذا،	 ــة.	وهك ــوق	الخصوصي ــة	بموجــب	حق ــك	المحمي تل
بــدأ	التركيــز	يتحــول	بشــكل	متزايــد	مــن	برنامــج	للتقييــم	
واالختيــار	بنــاًء	علــى	األداء	إلــى	التقييــم	بنــاًء	علــى	

ــا.	 الســمات	والمزاي

ومــن	خــالل	تحديــد	الســمات	الفريــدة	التــي	تجعــل	مــن	
ــق	الممارســة	ذاتهــا	 ــا،	يمكــن	تطبي الفــرد	مرشــًحا	مثالًي
علــى	خدمــات	أخــرى	بحيــث	يتــم	تحديــد	مرشــحي	قوات	
وأيًضــا	 الســمات	 أفضــل	 يملكــون	 ال	 الذيــن	 البحريــة	
ــى	مجتمــع	 ــام	إل ــد	المرشــحين	المناســبين	لالنضم تحدي
العمليــات	الخاصــة	الصعــب	والمحفــوف	بالمخاطــر.	لــن	
تقتصــر	الفكــرة	بالضــرورة	علــى	تســخير	تقنيــات	الــذكاء	
المؤهليــن	 غيــر	 المرشــحين	 الســتبعاد	 االصطناعــي	
فقطـــ،	بــل	اســتخدام	هــذه	التقنيــات	كأداة	تجنيــد	ضمــن	
العمليــات	الخاصــة.	ومــا	إن	تنتهــي	الخوارزميــة	مــن	
ــدي	 ــة	لمجن ــمات	المثالي ــدروس	للس ــوذج	م ــر	نم تطوي
العمليــات	الخاصــة،	يمكــن	تســخير	النمــوذج	ذاتــه	لدعــم	
وتحديــد	 البحريــة	 مشــاة	 فــي	 الموظفيــن	 ســجالت	
واســتقطاب	أفضــل	المرشــحين.	وبعــد	تحديــد	قــوات	
البحريــة	الذيــن	يملكــون	ســمات	النجــاح،	يمكــن	تســخير	
الــذكاء	االصطناعــي	للحــد	مــن	معــدالت	االســتنزاف	
ــول	 ــل	الحص ــك	بفض ــار،	وذل ــر	االختي ــض	معايي دون	خف
علــى	أفضــل	المرشــحين	واســتقطابهم	قبــل	بــدء	اليــوم	
األول	للتدريــب.	ويهــدف	مســؤولو	المشــاة	البحرية	إلى	
التوصــل	لمنتــج	قابــل	للتطبيــق	خــالل	ســتة	أشــهر	ليبــدؤا	
ــد	أفضــل	 ــات	تحدي ــي	لغاي ــم	اآلل ــات	التعل بتســخير	تقني

ــة.	 ــى	قــوات	البحري المرشــحين	لالنضمــام	إل

خــالل	الســنوات	القليلــة	الماضيــة،	ظهــرت	أمثلــة	أخــرى	
علــى	تســخير	البيانــات	لتعزيــز	جوانــب	مختلفــة	مــن	
ــد	فــي	الجيــش	األمريكــي.	ومــن	هــذه	 ــات	التجني عملي
األمثلــة	نذكــر	تقاريــر	اإلنتــاج	الشــهرية	التــي	تعّدهــا	
ــي	تســهم	فــي	ترســيخ	 ــة	والت ــة	األمريكي قــوات	البحري
االتجاهــات	وتحليــل	المخاطــر	وتمييــز	العالقــات	بيــن	
الجنســين	 بيــن	 االختالفــات	 وتحديــد	 البيانــات	 نقــاط	

منهجيــات	 باســتخدام	 تنبؤيــة	 تجنيــد	 أدوات	 وتطويــر	
وتحليــالت	 بالكفــاءة	 التنبــؤ	 مثــل	 متنوعــة	 إحصائيــة	
كملخصــات	 هــذه	 اإلنتــاج	 تقاريــر	 ُتســتخدم	 األداء.	
تنبؤيــة	 كتقاريــر	 وأيًضــا	 الســابقة	 للبيانــات	 وصفيــة	
ــالت	 ــة	بالتحلي ــوات	البحري ــتعين	ق ــا	تس ــة.	كم وتوجيهي
بالتجنيــد،	 المتعلقــة	 قراراتهــا	 مــن	 كبيــر	 جــزء	 لدعــم	
كتوزيــع	القــوى	العاملــة	وتخصيــص	المــوارد	وتحســين	
علــى	 األخــرى	 األمثلــة	 ومــن	 والعمليــات.	 البرامــج	
توظيــف	البيانــات	لغايــات	التجنيــد،	اســتخدام	قيــادة	
ــي	أدوات	 ــش	األمريك ــي	الجي ــكريين	ف ــالب	العس الط
التحليــل	التنبــؤي	لتحديــد	حمــالت	التجنيــد	المطلوبــة	
وذلــك	مــن	خــالل	نمــوذج	مخصــص	ُيلبــي	متطلبــات	كل	
ــادة	وســوق	مــع	مراعــاة	االنســجام	مــع	التوجهــات	 قي

األداء. الســابقة	ومعاييــر	

علــى	صعيــد	آخــر،	يســخر	الجيــش	تقنيــات	
الديمغرافيــة	 والخصائــص	 اآللــي	 التعلــم	
للطــالب	العســكريين	واســتطالعات	الــرأي	
لدراســة	األداء	الســابق	وتعزيــز	نجــاح	حمالت	
التجنيــد.	هــذا	ويســعى	الجيــش	إلى	توســيع	
تخصصــات	 ليشــمل	 للنظــر	 التحليــل	 هــذا	
والتكنولوجيــا	 العلــوم	 مثــل	 معينــة،	

والتمريــض. والرياضيــات	 والهندســة	
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المملكة	المتحدة

منصة لندن للبيانات 

ــدة	 ــة	رائ ــون	بواب ــات	لتك ــدن	للبيان ــة	لن ــر	منص ــم	تطوي ت
للبيانــات	ومنصــة	مجانيــة	ومفتوحــة	لتبــادل	البيانــات	
متاحــة	ألي	فــرد	يرغــب	بالوصــول	إلــى	بيانــات	حــول	
العاصمــة	البريطانيــة.	وســواء	أكنــت	فــرًدا	مــن	المجتمــع	
ــث	 ــا	تبح ــتجد	م ــوًرا،	س ــا	أو	ُمط ــركة	أو	باحًث ــك	ش أو	مال
ــر	مــن	 ــى	أكث ــوي	عل ــي	تحت ــة	الت ــه	فــي	هــذه	البواب عن
مدينــة	 فهــم	 فــي	 تســاعدك	 بيانــات	 700	مجموعــة	
لنــدن	وتطويــر	حلــول	للتحديــات	التــي	تواجههــا.	وكانــت	
منصــة	لنــدن	للبيانــات	المنصــة	األولــى	مــن	نوعهــا	التــي	
ــل	 ــر	كــم	هائ ــم	لتوفي ــرى	فــي	العال ــة	كب تطورهــا	مدين

ــا. ــات	حوله ــن	البيان م

700
مجموعة بيانات
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يصــل	عــدد	مســتخدمي	المنصــة	اليــوم	
مســتخدم	 	60,000 ُيقــارب	 مــا	 إلــى	
ــي	500  ــدأت	بحوال ــد	أن	ب شــهرًيا،	وبع
مجموعــة	بيانــات	عنــد	إطالقهــا	عــام	
ــر	مــن	 2010،	تضــم	المنصــة	اليــوم	أكث
6,000	مجموعــة	بيانــات.	فــي	البدايــة،	
شــاع	اســتخدام	المنصــة	كأداة	لتعزيــز	
ــم	نشــر	 ــث	ت الشــفافية	والمســاءلة،	حي
تنفقــه	ســلطة	 معلومــات	حــول	مــا	
الداعمــة	 والبيانــات	 الكبــرى	 لنــدن	
الســتراتيجيات	البلديــة.	والهــدف	مــن	
مــن	 المجتمــع	 أفــراد	 تمكيــن	 ذلــك	
ــة	القــرارات	واألنشــطة	 تفّحــص	ومراقب
ــة	وســلطة	 ــس	البلدي ــا	رئي ــي	يتخذه الت

لنــدن	الكبــرى.	

ولكــن،	خــالل	فتــرة	وجيــزة،	تبّيــن	أن	فتــح	بيانــات	
بكثيــر	 أكثــر	 إيجابيــة	 مخرجــات	 ســيحقق	 المدينــة	
ــة.	 ــق	الشــفافية	والمســاءلة	المدني مــن	مجــرد	تحقي
ــى	 ــدن	إل ــي	لن ــو	السياســات	ف ــوم،	ينظــر	صانع والي
ــن	 ــض	م ــة	بع ــيلة	لمواجه ــا	وس ــى	أنه ــات	عل البيان
ــات	 ــط	والتطبيق ــالل	الخرائ ــن	خ ــة	م ــات	المدين تحدي

المتاحــة	ألفــراد	المجتمــع	والتــي	تشــمل:

اســتخدمها	 والتــي	 لإليجــارات،	 لنــدن	 خريطــة	   
العــام	الماضــي	85,000	فــرًدا	مــن	ســكان	لنــدن	
ــة.	 ــعار	معقول ــكنية	بأس ــى	شــقق	س ــور	عل للعث

   أطلــس	المــدارس،	والــذي	يســاعد	فــي	تخطيــط	
فــي	 مقعــد	ألطفالهــم	 حجــز	 فــي	 األهالــي	

المــدارس	واختيــار	المدرســة	المناســبة.	

ــي	تمكــن	 ــة،	والت ــة	الثقافي ــة	التحتي 		خريطــة	البني
األفــراد	مــن	االســتمتاع	بالوجهــات	الموســيقية	
المجتمعيــة	 والقاعــات	 واالســتوديوهات	

عليهــا.		 والحفــاظ	

		مجموعــة	مــن	خرائــط	جودة	الهواء	التي	تســتقبل	
البيانــات	مــن	شــبكة	من	أجهــزة	االستشــعار	لبيان	
ــدد	 ــدن،	وتح ــوارع	لن ــي	ش ــّوث	ف ــتويات	التل مس
المناطــق	ذات	األولويــة	فيمــا	يتعلــق	بإنشــاء	

ــة.	 ــدة	للحافــالت	الكهربائي مســارات	جدي

ــييد	 ــال	تش ــبب	أعم ــير	بس ــل	الس ــن	تعط ــد	م 		الح
الجهــات	 تعتمــد	 حيــث	 والصيانــة،	 الطــرق	
المســؤولة	عــن	إدارة	مــوارد	الطاقــة	ووســائل	
هــذه	 علــى	 للميــاه	 التحتيــة	 والبنــى	 النقــل	
مّكنتهــم	 فقــد	 مكثــف.	 بشــكل	 المنصــة	
البيانــات	 مشــاركة	 مــن	 الخرائــط	 تطبيقــات	
ــة	لالســتثمارات	 ــر	فاعلي ــه	األكث ــي	التوجي وبالتال
والحــد	مــن	تعطــل	الســير	بســبب	أعمــال	الطــرق	

التنســيق	فيمــا	بينهــا.	 عبــر	

كتلــك	 	– البيانــات	 ســُتصبح	 الوقــت	 هــذا	 وبحلــول	
المتاحــة	عبــر	Datastore	–	أكثــر	أهميــة	وســط	مســاعي	
ــداث	 ــركائها	وإح ــع	ش ــاون	م ــة	للتع ــات	الحكومي الجه
تأثيــر	إيجابــي	فــي	حيــاة	األفــراد.	تتمحــور	جميــع	هــذه	
البيانــات	 توفيــر	 حــول	 رئيســي	 بشــكل	 المبــادرات	
ووضعهــا	بيــن	يــدي	األفــراد	القادريــن	علــى	االســتفادة	

منهــا	لالرتقــاء	بالمدينــة	وتغييرهــا	نحــو	األفضــل.

ــي	حققتهــا	منصــة	 ــدة	الت بالرغــم	مــن	اإلنجــازات	العدي
Datastore	باســتخدام	البيانــات	المفتوحــة،	إال	أن	هــذا	
مجــرد	بدايــات	عندمــا	يتعلــق	األمــر	بجميــع	البيانــات	
فــي	 ومشــاركتها	 واســتخدامها	 جمعهــا	 تــم	 التــي	
لنــدن.	وفــي	ظــل	ذلــك،	تســعى	منصــة	لنــدن	للبيانــات	
إلــى	اكتشــاف	طــرق	لمشــاركة	البيانــات	التــي	ليســت	
ذلــك	 إلــى	 أضــف	 العــام،	 للنشــر	 بالضــرورة	مناســبة	
ــم	 ــي	تت ــات	الت ــوع	البيان ــى	ن ــي	تطــرأ	عل ــرات	الت التغيي
ــر	المنصــة.	ففــي	عــام	2018،	اكتســبت	 مشــاركتها	عب
"اآلمنــة"  البيانــات	 مشــاركة	 علــى	 القــدرة	 المنصــة	
)ومنهــا	البيانــات	التــي	يحظــر	مشــاركتها	و/أو	المرخصــة	
بمــا	فــي	ذلــك	التصاريــح	والخصوصيــة	والنشــر	والتوزيــع،	
محفوظــة	 تــزال	 ال	 التــي	 البيانــات	 إلــى	 باإلضافــة	

ــة(.	 ــة	خاص كملكي

مــع	اعتمــاد	أجهــزة	االستشــعار،	نحصــل	اليــوم	علــى	
ــم	مشــاركتها	 ــي	تت ــات	الت تدفقــات	مباشــرة	مــن	البيان
عبــر	المنصــة؛	األمــر	الــذي	يعــد	بمثابــة	تغييــر	جــذري	
	 مقارنــة	بجــداول	البيانــات	الثابتــة	التــي	كانــت	ُتعــدُّ
ســابًقا	بصيغــة	CSV	أو	إكســل.	ُتجســد	البيانــات	الناتجــة	
عــن	أجهــزة	االستشــعار	نقلــة	نوعيــة،	فهــي	ديناميكيــة	
ــي	 ــة	الت ــات	اإلحصائي وذات	طبيعــة	مختلفــة	عــن	البيان
ــة	 ــت	بمثاب ــج	بشــكل	شــهري	أو	فصلــي	والتــي	كان تنت
ــابق.	 ــي	الس ــات	ف ــازن	البيان ــية	لمخ ــة	األساس الدعام

وهنــاك	مثــال	علــى	مبــادرة	تبــادل	البيانــات	الخاصــة	
تضمنــت	جمــع	البيانــات	مــن	جهــات	ومطّوريــن	مــن	
القطــاع	الخــاص	البتــكار	تطبيــق	خرائــط	البنــى	التحتيــة	
ــرق	 ــال	الط ــن	أعم ــا	بي ــيق	م ــي	التنس ــاعد	ف ــذي	يس ال

للحــد	مــن	تعطــل	الســير	واالزدحــام.	بالرغــم	مــن	أن	
الغــرض	مــن	هــذا	التطبيــق	كان	تســهيل	عمــل	محّللــي	
التطبيقــات	 مــن	 مجموعــة	 ُطــّورت	 فقــد	 البيانــات؛	
ــل	أفــراد	 ــات	واســتخدامها	مــن	قب ــر	البيان إلتاحــة	تصوي
مــن	غيــر	المختصيــن	وأيًضــا	مــن	قبــل	المســتخدمين	
اليــوم،	بحيــث	ُقّســم	حوالــي	60,000	مجموعــة	بيانــات	

كل	شــهر	مناصفــة	بيــن	المجموعتيــن.	

ــدن	 ــي	لن ــل	ف ــة	النق ــّورت	هيئ ــك،	ط ــع	ذل ــوازي	م بالت
واجهــة	موحــدة	لبرمجــة	التطبيقــات	ســاهمت	فــي	
ــرام.	 ــات	مناســبة	للحافــالت	والت ــر	مجموعــات	بيان توفي
 600 مــن	 يقــرب	 مــا	 تطويــر	 إلــى	 ذلــك	 أّدى	 وقــد	
تطبيــق	اســتخدمهم	42%	مــن	ســكان	لنــدن	موفــًرا	
ــا	 ــق	مزاي ــى	500	فرصــة	عمــل	وســط	تحقي ــد	عل مــا	يزي
اقتصاديــة	ســنوية	ووفــورات	وصلــت	إلــى	130	مليــون	
لنــدن	 ولمدينــة	 للمســافرين	 اســترليني	ســنوًيا	 جنيــه	

ــها.	 ــل	نفس ــة	النق ــا	لهيئ وأيًض

كتلــك	 الجديــدة	 االســتخدام	 حــاالت	 ظــل	 وفــي	
المذكــورة	أعــاله،	لــم	يعــد	باإلمــكان	اعتبــار	منصــة	
ــه،	 ــات	المفتوحــة.	وعلي ــرد	مخــزن	للبيان Datastore	مج
ــا	 ــام	2019	تمريًن ــات	فــي	ع ــدن	للبيان ــذت	منصــة	لن نّف
المفتوحــة	 البيانــات	 معهــد	 بمســاعدة	 استكشــافًيا	
مهامهــا	 وتحديــد	 المنصــة	 هويــة	 تعريــف	 إلعــادة	

المتغيــرة.	

مــن	 األخيــرة	 الثــالث	 األشــهر	 خــالل	
لمئــات	 المنصــة	 اســتمعت	 	،2019 عــام	
المســتخدمين	فــي	مجتمــع	بيانــات	لنــدن	
البيانــات	 مســتخدمي	 ذلــك	 فــي	 بمــن	 	–
ــة	 ــات	المحلي ــن	الجه ــر	المســتخدمين	م وغي
واألوســاط	األكاديميــة	والقطــاع	الخــاص	
الفكــر	 ومراكــز	 المدنــي	 والمجتمــع	
الطبيــة	 والخدمــات	 اإلعالميــة	 والجهــات	
القطــاع	 جهــات	 مــن	 وغيرهــا	 الوطنيــة	
احتياجاتهــم	 علــى	 للتعــرف	 	– الحكومــي	
ــام	 ــات	للقي ــى	البيان المتعلقــة	بالوصــول	إل

بوظائفهــم.	

60,000
مستخدم	شهرًيا

ــدن	 ــة	لن ــدد	ســكان	مدين ُيتوقــع	أن	يصــل	ع
إلــى	11	مليــون	نســمة	تقريًبــا	بحلــول	عــام	

 2050
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أفــاد	المســتخدمون	بــأن	المنصــة	تقــوم	بعمــل	جيــد	في	
تســهيل	الوصــول	إلــى	بيانــات	لنــدن	مضيفين	أنــه	ال	يزال	
هنــاك	مســاحة	للتحســين	ال	ســّيما	فيمــا	يتعلــق	بالبحــث	
ــادل	 ــة	بالتب ــف	المرتبط ــض	الوظائ ــي	بع ــح	وف والتصّف
اآلمــن	للبيانــات.	مــع	ذلــك،	تــم	التوصــل	إلــى	أن	العديــد	
ــدد	 ــة	بع ــراد	متعلق ــا	األف ــي	واجهه ــات	الت ــن	التحدي م
مــن	العقبــات	الثقافيــة	والمرتبطــة	باآلليــة	نفســها.	
وعلــى	مــدى	ســنوات	عــدة،	أدركــت	مؤسســات	لنــدن	
قيمــة	االنفتــاح	والتعــاون	القائــم	علــى	البيانــات؛	غيــر	أن	
هــذا	الفهــم	المشــترك	لــم	ُيترجــم	دائًمــا	إلــى	خطــوات	

عمليــة.	

أن	 إلــى	 االستكشــاف	 عمليــة	 خُلصــت	
العقبتيــن	األكبــر	همــا	االفتقــار	للوضــوح	
االلتــزام	 الواجــب	 المعاييــر	 مجــال	 فــي	
بهــا	)أي	تعريــف	مــا	هــو	"جيــد"(	واالفتقــار	
ــاس	 ــع	الن ــى	جم ــادرة	عل ــادة	الق ــى	القي إل
حــول	تحــٍد	مشــترك.	بالتالــي،	وباإلضافــة	
إلــى	إجــراء	بعــض	التحســينات	التقنيــة	علــى	
منصــة	Datastore	لضمــان	تلبيتهــا	للغــرض	
لبيانــات	 مركــزي	 كســجل	 منهــا	 المرجــو	
لنــدن،	فتحــت	نتائــج	االستكشــاف	حــواًرا	
أوســع	حــول	التوجيــه	والقيــادة	الالزمــة	
ــة.	 ــات	المدين ــي	لبيان ــر	اإليجاب ــان	التأثي لضم
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أيرلندا

الشراكات بين القطاعين 
الحكومي والخاص في 

دبلن

علــى	 دبلــن	 منطقــة	 قــدرات	 لترســيخ	 منهــا	 ســعًيا	
دبلــن	 إدارات	 أطلقــت	 المســتقبل،	 تطــورات	 مواكبــة	
ــات	دراســة	 ــة"	لغاي ــن	الذكي ــع	برنامــج	"دبل ــة	األرب المحلي
وتجربــة	حلــول	مبتكــرة	كفيلــة	بمواجهــة	العديــد	مــن	
التحديــات	المحليــة.	يعــد	هــذا	البرنامــج	بمثابــة	حلقــة	
وصــل	بيــن	مــزودي	التكنولوجيــا	واألوســاط	األكاديميــة	
ــوا	فيمــا	بينهــم	لالرتقــاء	 وأفــراد	المجتمــع	لكــي	يتعاون
ــاة.	ويغطــي	 ــودة	الحي ــز	ج ــة	وتعزي ــات	الحكومي بالخدم
البرنامــج	مجموعــة	واســعة	مــن	المواضيــع	بمــا	فــي	
ذلــك	الحكومــة	واالقتصــاد	واألفــراد	والتنقــل	وأســلوب	

ــة.	 ــاة	والبيئ الحي

ــات	 ــد	التحدي ــذ	مهــام	عــدة	منهــا	تحدي ــى	بتنفي كمــا	ُيعن
التــي	تواجههــا	الجهــات	المحليــة	والتواصــل	مــع	القطــاع	
الخــاص	الختبــار	التقنيــات	الجديــدة	التــي	قــد	تســهم	فــي	
مواجهــة	تلــك	التحديــات.	ومــن	بيــن	التحديــات	التــي	
تطــّرق	إليهــا	البرنامــج	الحصــول	علــى	بيانــات	ومعلومــات	
ــة،	وهــو	تحــٍد	 دقيقــة	حــول	أنمــاط	اإلنفــاق	فــي	المدين
ــة	شــراكة	 ــالل	إقام ــن	خ ــه	م ــة	لمواجهت تســعى	المدين

ــن	الحكومــي	والخــاص. ــن	القطاعي بي
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شــركة	 أعلنــت	 	،2017 نوفمبــر	 فــي	
دبلــن	 مدينــة	 ومجلــس	 كارد	 ماســتر	
ــالث	 ــكار	مدتهــا	ث عــن	عقــد	شــراكة	ابت
ســنوات	لغايــات	دعــم	جهــود	التخطيــط	
للمدينــة	وتطويرهــا	المســتقبلي	كجــزء	
مــن	برنامــج	دبلــن	الذكيــة.	وبموجــب	
هــذه	الشــراكة،	تســتعين	شــركة	ماســتر	
الــذي	 	"SpendingPulse" بحــل	 كارد	
قامــت	بتطويــره	بهــدف	إعــداد	التقاريــر	
ليتــم	نشــرها	كجزء	مــن	التقييــم	الرقابي	
مجلــس	 عــن	 الصــادر	 ســنوي	 الربــع	
 ™SpendingPulse	يجمــع	إذ	ــة. المدين
مــن	 االئتمــان	 بطاقــات	 معامــالت	
ــا	ماســتر	 ــي	تملكه ــع	الت شــبكات	الدف
أو	 الحكوميــة	 الجهــات	 فــي	 كارد	
قيــم	 إلــى	 التوصــل	 بهــدف	 الخاصــة	

علــى	مســتوى	القطــاع.	

ونظــًرا	التســاع	نطــاق	التغطيــة،	يمكــن	اســتخدام	
اتجاهــات	 لتقييــم	 أيًضــا	 	™SpendingPulse
الســوق	الكليــة	والمبيعــات	اإلقليميــة	والمقارنــة	
ــات	 ــز	بيان ــوي	موج ــات.	يحت ــن	القطاع ــة	بي المعياري
حجــم	 معلومــات	 علــى	 	™SpendingPulse
المبيعــات	لثمانــي	دول،	مــع	إيــراد	معلومــات	حــول	
ــى	مــدار	ســبع	ســنوات	ســابقة	 أدائهــا	الشــهري	عل
علــى	األقــل.	وتتضمــن	البيانــات	المدرجــة	لــكل	دولة	
عــدًدا	مــن	القطاعــات	الرئيســية	والقطاعــات	الفرعيــة	
والفئــات	المختلفــة	لإلنفــاق.	هــذا	وتلجــأ	ماســتر	
كارد	حيثمــا	أمكــن	إلــى	تحليــل	مبيعــات	التجــارة	
اإللكترونيــة	وفصلهــا	عــن	المبيعــات	التقليديــة.	

منهجيــة	 علــى	 بنــاًء	 	™SpendingPulse ُصمــم	
ــز	هــي:	 ــالث	ركائ ــى	ث ــة	تنطــوي	عل ــة	الملكي حصري
مصــادر	المعامــالت	ومواقــع	نقــاط	البيــع	وتصنيــف	
ــث	ُتســَتخدم	مجموعــة	مــن	أنشــطة	 القطاعــات.	حي
المبيعــات	المجمعــة	والمجهولــة	الهويــة	الناتجــة	
عــن	تقديــرات	شــبكة	مدفوعــات	ماســتر	كارد	حــول	
أشــكال	الدفــع	األخــرى	)كالنقــد	أو	الشــيكات(	إلــى	
جانــب	البيانــات	المكملــة	مــن	مصــادر	أخــرى	للخــروج	
ــة	 ــم	الخاص ــاب	القي ــة.	ولحس ــات	منظم ــم	مبيع بقي
بالدولــة	وقطــاع	محــدد	فــي	مدينــة	مــا،	يجــب	تحديد	
الجهــة	التجاريــة	وموقــع	المعاملــة.	إذ	تعتمــد	ماســتر	
كارد	علــى	معلومــات	نقــاط	البيــع	لربــط	المعاملــة	

ــة. ــة	معين بمنطقــة	جغرافي

بيــن	 ســنوات	 لثــالث	 الممتــدة	 الشــراكة	 تهــدف	
دبلــن	وماســتر	كارد	إلــى	تســخير	بيانــات	دبلــن	لتعزيــز	
ذكاء	المدينــة	وأدائهــا.	فقــد	أثمــرت	هــذه	الشــراكة	
االســتثنائية	مــع	ماســتر	كارد	عــن	تمكيــن	مدينة	دبلن	
ــادي	 ــا	االقتص ــول	أدائه ــة	ح ــر	رؤى	حديث ــن	تطوي م
ــه	المملكــة	المتحــدة	تواجــه	 ــت	في فــي	وقــت	كان
عــدًدا	مــن	التهديــدات	الخارجيــة	مثــل	خــروج	بريطانيــا	
مــن	االتحــاد	األوروبــي.	يجســد	هــذا	المشــروع	مثــااًل	
ــق	 ــاص	لتحقي ــاع	الخ ــات	القط ــتخدام	بيان ــا	الس رائًع
المســتقبلي	 التخطيــط	 غايــات	أكثــر	ذكاء	ودعــم	

ــة. للمدين

تتضمــن	التقاريــر	التــي	أعدتها	ماســتر	كارد	حــول	اإلنفاق	
التجزئــة	 فــي	دبلــن	رؤًى	عــن	اإلنفــاق	فــي	قطــاع	
ــات	معامــالت	 وأنمــاط	الســياحة	المســتخلصة	مــن	بيان
الدفــع	 وســائل	 إلــى	 باإلضافــة	 المصــدر،	 مجهولــة	
األخــرى	مثــل	النقــد	والشــيكات.	ومــن	شــأن	هــذه	
التقاريــر	أن	تســاعد	المدينــة	علــى	فهــم	أنمــاط	اإلنفــاق	
بيــن	أفــراد	المجتمــع	والســياح	فــي	دبلــن،	وبالتالــي	
ــة	 ــة	أداء	العاصم ــن	مقارن ــة	م ــات	المعني ــن	الجه تمكي
مــع	بقيــة	مــدن	إيرلنــدا.	تنطــوي	االتفاقيــة	أيًضــا	علــى	
التــزام	بدفــع	عجلــة	االبتــكار	وتعزيــز	الفــرص	فــي	مجــال	
والمســاهمة	 والســياحة	 والتخطيــط	 العابــر	 المــرور	
الفاعلــة	بمنظومــة	الشــركات	الناشــئة	التــي	تشــهد	

ــن.	 ــي	دبل ــا	ف ــاًرا	ملموًس ازده

اتفاقيتهــا	 بموجــب	 كارد	 ماســتر	 تســعى	
مــع	مجلــس	مدينــة	دبلــن	إلــى	التعــاون	مــع	
ــكارات	 ــن	الناشــئة	للخــروج	بابت شــركات	دبل
ممارســات	 تشــجيع	 شــأنها	 مــن	 جديــدة	
ــر	النقــدي	وفــي	الوقــت	نفســه	 الدفــع	غي
مجــاالت	 فــي	 جديــدة	 ابتــكارات	 تطويــر	

اســتخدام	بيانــات	المدينــة.

ومــن	أوجــه	التعــاون	األخــرى	بيــن	ماســتر	كارد	ودبلــن	
شــركة	 إدارة	 تحــت	 	City	 Possible برنامــج	 إطــالق	
ماســتر	كارد	منــذ	عــام	2019.	ويجمــع	هــذا	البرنامــج	
بيــن	المــدن	المختلفــة	لفهــم	حاجــات	الجهــات	المحليــة	
بدورهــا	 القــادرة	 الخاصــة	 الشــركات	 مــع	 وربطهــا	
علــى	االســتجابة	وبنــاء	المنتجــات.	يمكننــا	القــول	أن	
برنامــج	Possible	City	يمثــل	نمــوذج	شــراكة	جديــد	
بيــن	القطاعيــن	الحكومــي	والخــاص	يركــز	علــى	تلبيــة	

احتياجــات	األفــراد	فــي	المــدن.

تعــاون	برنامــج	دبلــن	الذكيــة	علــى	مــدى	الســنوات	
القليلــة	الماضيــة	مــع	شــركة	ماســتر	كارد	وشــبكة	مــن	
ــادرة	 المــدن.	ومــن	بيــن	األدوات	التــي	انبثقــت	عــن	مب
تحتــوي	 التــي	 	City	 Insights أداة	 	City؛	 Possible
علــى	بيانــات	إنفــاق	مجهولــة	المصــدر	مقترنــة	بمواقــع	
جغرافيــة	فــي	مدينــة	مــا.	وقــد	بــدأ	برنامــج	دبلــن	الذكية	
والمقترحــات	 اآلراء	 بتقديــم	 شــبكته	 ضمــن	 والمــدن	

ــح	 حــول	هــذه	األداة	بهــدف	تحســينها	وتطويرهــا	لتصب
ــق. ــل	للتطبي ــج	قاب ــة	منت بمثاب

بفضــل	أداة	Insights	City،	يمكــن	للجهــات	المحليــة	
وغيــر	 لهــا	 المخطــط	 األحــداث	 تأثيــر	 مــدى	 تقييــم	
ــالل	 ــن	خ ــي.	فم ــاد	المحل ــى	االقتص ــا	عل المخطــط	له
هــذه	األداة،	يتســّنى	لحكومــة	المدينــة	االطــالع	علــى	
معلومــات	وافيــة	حــول	مقــدار	إنفــاق	األفــراد	فــي	
أحيــاء	وأيــام	مختلفــة.	علــى	ســبيل	المثــال،	تقــدم	األداة	
ــوم	 ــل	ي ــددة	مث ــات	مح ــر	فعالي ــن	تأثي ــل	ع ــة	أفض لمح
المرتقبــة	 	2020 يــورو	 مباريــات	 أو	 باتريــك	 القديــس	
ــات	فــي	 ــة.	يمكــن	اســتخدام	البيان ــى	قطــاع	التجزئ عل
المســتقبل	لبيــان	نجــاح	أو	فشــل	السياســات	المطروحــة	

ــتراتيجية. ــة	االس ــق	التنمي ــاء	مناط ــل	إنش مث

تأمــل	شــركة	ماســتر	كارد	أن	يســتفيد	أعضــاء	
 City	مبــادرة	مــن	City	Possible	مبــادرة
ــي	 ــات	الت ــن	التحدي ــد	م ــي	الح Insights	ف
يحتمــل	أن	تواجههــا	المدينــة،	كالكــوارث	
الطبيعيــة	علــى	ســبيل	المثــال.	ومــن	ناحيــة	
أخــرى،	يمكــن	اســتخدام	هــذه	األداة	لتعزيــز	
النمــو	االقتصــادي	وتحديــد	فرص	االســتثمار	

المحلــي.
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تشيلي

تسخير علم البيانات 
لتحسين عمليات التفتيش 

المتصلة بالسالمة في 
مكان العمل

اعتمــدت	منظمــة	الصحــة	العالميــة	االتفاقيــة	رقــم	176 
ــر	مــن	 ــذ	أكث بشــأن	الســالمة	والصحــة	فــي	المناجــم	من
عقــد	مــن	الزمــان.	وتدعــم	هــذه	االتفاقيــة	الُمطبقــة	
ــن	فــي	المناجــم	برفــض	 ــة	حقــوق	العاملي فــي	25	دول
ــي	 ــم	ف ــن	المنج ــروج	م ــن	والخ ــر	آم ــه	غي ــل	يرون أي	عم
حــال	كان	ُيشــكل	خطــًرا	علــى	حياتهــم	وانتخــاب	ممثلــي	
الصحــة	والســالمة	بأنفســهم.	وتتمثــل	الغايــة	األساســية	
ــت	 ــال	كان ــي	ح ــن	ف ــوق	العاملي ــة	حق ــي	حماي ــا	ف منه

لديهــم	شــكوى	مــن	ظــروف	العمــل.	
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ــام،	يلقــى	آالف	التشــيليين	 فــي	كل	ع
حتفهــم	أو	يتعّرضــون	إلصابــات	جــّراء	
حــوادث	مرتبطــة	بالعمــل.	وتجلــت	هذه	
الحقيقــة	بوضــوح	فــي	حادثــة	كوبيابــو	
ــار	 ــد	انهي ــام	2010	بع ــت	ع ــي	وقع الت
منجــم	ســان	خوســيه	للنحــاس	والذهــب	
ــة	 ــا	القريب ــراء	أتاكام ــي	صح ــع	ف الواق
مــن	كوبيابــو	محاِصــًرا	33	رجــاًل	بعمــق	
قــدم(	 	2,300 يعــادل	 )مــا	 متــر	 	700

تحــت	األرض.	

الدراســات	أن	معــدل	 إحــدى	 أفــادت	
الوفيــات	بيــن	العمــال	فــي	تشــيلي	
عامــل	 	100,000 لــكل	 	15.4 بلــغ	
ــه	 ــا	لمــا	خُلصــت	إلي فــي	2003.	ووفًق
دراســة	أخــرى،	فــإن	معــدل	الوفيــات	
فــي	 عمــل	 إصابــات	 عــن	 الناجمــة	
تشــيلي	بمــا	فــي	ذلــك	حــوادث	التنقــل	
ــام	 ــل	لع ــكل	100,000	عام ــغ	7.2	ل بل
عامــل	 	100,000 لــكل	 و7.3	 	،2014
لعــام	2015.	كمــا	كشــفت	تحليــالت	
العمــال	 وفيــات	 معــدل	 اســتهدفت	
فــي	 العمــل	 إصابــات	 عــن	 الناجمــة	
و2015  	2014 عامــي	 بيــن	 تشــيلي	
يلقــون	حتفهــم	بســبب	 العمــال	 بــأن	
تعرضهــم	لحــوادث	داخــل	مــكان	العمل	

أكثــر	مــن	حــوادث	التنقــل.

ــى	وزارة	العمــل	 ــت	إل ــج،	أوكل اســتجابًة	لهــذه	النتائ
التشــيلية	مســؤولية	تعزيــز	عناصــر	الســالمة	والصحــة	
فــي	أماكــن	العمــل	وذلــك	مــن	خــالل	إجــراءات	
التفتيــش	وإنفــاذ	القوانيــن.	إال	أن	إجــراءات	التفتيــش	
شــكل	 علــى	 تتــم	 كانــت	 الــوزارة	 نّفذتهــا	 التــي	
ــتباقية؛	إذ	 ــا	اس ــن	كونه ــداًل	م ــل	ب ــتجابة	ورد	فع اس
يتــم	اســتالم	الشــكوى	ثــم	تبــدأ	عمليــة	التفتيــش	
التــي	غالًبــا	مــا	تأتــي	بعــد	وقــوع	اإلصابــة	أو	الوفــاة.

وفــي	هــذا	الســياق،	أصبــح	مــن	الواضــح	أن	إجــراءات	
التفتيــش	الوقائيــة	ضــرورة	قصــوى	ال	يمكــن	إغفالها	
ــات	 خصوًصــا	أنهــا	تســاعد	فــي	الكشــف	عــن	التحدي
المتعلقــة	بالســالمة	قبــل	وقــوع	الحــوادث.	وإدراًكا	
منهــا	للمزايــا	المتحققــة	مــن	هــذه	اإلجــراءات،	بــدأت	
الوقائــي.	 التفتيــش	 نحــو	 بالتوّجــه	 العمــل	 وزارة	
وبالفعــل،	قامــت	بتوظيــف	علمــاء	مختصيــن	وإنشــاء	
بعــض	النمــاذج	وحتــى	تنفيــذ	التجــارب	الميدانيــة.	إال	
أن	هــذه	الجهــود	واجهــت	العديــد	مــن	التحديــات	
بــدًءا	مــن	الحصــول	علــى	البيانــات	الالزمــة	حــول	
تحديــد	 إلــى	 ووصــواًل	 القائمــة	 العمــل	 مرافــق	
ــدة	التــي	مــن	المحتمــل	أن	تخالــف	 الشــركات	الجدي

ــد	الســالمة.	 قواع

تســاعد	الســجالت	الضريبيــة	علــى	تحديــد	مواقــع	
المقــرات	الرئيســية	للشــركات،	ولكــن	قــد	ال	تعــرف	
ــا.	 ــة	له ــرى	التابع ــركات	األخ ــكان	الش ــة	م الحكوم
لزيــارة	 العمــل	يذهبــون	 فقــد	كان	مفتشــو	وزارة	
نقــل	 أو	 )أغلقــت	 أصــاًل	 موجــودة	 غيــر	 مواقــع	
موقعهــا(	وهــو	مــا	شــكل	مضيعــة	كبيــرة	للوقــت.	
كمــا	اعتمــدت	الــوزارة	توزيع	المفتشــين	على	مناطق	
وقطاعــات	وأنــواع	محــددة	مــن	المخالفــات.	وفــي	
حيــن	يتــم	إعــداد	قائمــة	التفتيــش	مــرة	واحــدة	فــي	
الشــهر،	إال	أن	وزارة	العمــل	ال	تجمــع	كافــة	المواقــع	
ــة.	كل	هــذا	أدى	 ــة	التالي ــد	القائم ــن	موع ــى	يحي حت
إلــى	تفتيــش	عــدد	قليــل	مــن	الشــركات	وعــدم	قــدرة	
ــات	إال	 ــن	المخالف ــى	الكشــف	ع ــل	عل ــوزارة	العم ال

ــع. ــارة	المفتشــين	للموق ــد	زي بع

تســتعين	وزارة	العمــل	بعــدد	محــدود	مــن	المفتشــين	
ــة	 ــش	الشــركات	الخالي ــون	بتفتي ــا	يقوم ــا	م ــن	غالًب الذي
مــن	المخاطــر،	إذ	ســمحت	قدرتهــم	بتفتيــش	20%	فقــط	
مــن	الشــركات	الموجــودة	فــي	تشــيلي.	فــي	حيــن	
تطلعــت	الــوزارة	إلــى	أن	تتمكــن	مــن	تحديــد	وتفتيــش	
المواقــع	التــي	يحتمــل	أن	تكــون	مخالفــة	أكثــر	مــن	
وعبــر	 االســتباقي.	 التفتيــش	 ثقافــة	 وترســيخ	 غيرهــا	
تحقيــق	هــذه	األهــداف،	يمكــن	ضمــان	امتثــال	أماكــن	
ــن	العمــل	والعمــال	المعمــول	بهــا	فــي	 العمــل	لقواني
تشــيلي	بمــا	يثمــر	عــن	بيئــة	عمــل	أكثــر	ســالمة	للعمــال.

فــي	عــام	2018،	عقــدت	وزارة	العمــل	شــراكة	مــع	
برنامــج	"تســخير	علــم	البيانــات	لمنفعــة	المجتمــع"	فــي	
جامعــة	شــيكاغو	بهــدف	مواجهــة	هــذه	التحديــات.	
وبــدأ	البرنامــج	العمــل	مــع	الــوزارة	إلنشــاء	نمــاذج	تعلــم	
آلــي	أكثــر	دقــة	لمســاعدة	الــوزارة	علــى	تأديــة	إجــراءات	
الــوزارة	بتزويــد	 التفتيــش	الوقائيــة.	بينمــا	تمثــل	دور	
البرنامــج	بمعلومــات	حــول	إجــراءات	التفتيــش	آلخــر	10 
ســنوات	بمــا	فــي	ذلــك	أعــداد	الموظفيــن	ومواصفــات	
الشــركات	المفصلــة.	كمــا	حصــل	البرنامــج	علــى	أســعار	
البيانــات	 الســلع	وغيرهــا	مــن	 بورصــة	 النحــاس	مــن	
االقتصاديــة	العامــة	مــن	منظمــة	التعــاون	االقتصــادي	

ــة.	 والتنمي

ســّخر	البرنامــج	هــذه	البيانــات	لبنــاء	نمــوذج	يعمــل	علــى	
ــن	 ــا	للقواني ــع	مخالًف ــة	أن	يكــون	الموق ــم	احتمالي تقيي
ــه	 ــوذج	"أوج ــاء	نم ــن	بن ــا	تضم ــال	تفتيشــه.	كم فــي	ح
التشــابه"	ُيقّيــم	مــدى	تشــابه	الشــركات	بتلــك	التــي	تــم	
تفتيشــها	ســابًقا.	وتبيــن	الحًقــا	أن	عــدد	الشــركات	التــي	
خضعــت	للتفتيــش	فــي	الماضــي	لــم	يصــل	إلــى	النصــف	
حتــى،	رغــم	أنهــا	تختلــف	بنــواٍح	عــدة	عــن	بقيــة	الجهــات	

منهــا	أنهــا	لــم	تتلــق	شــكاوى	بشــأن	الســالمة.	

ــد	درجــة	الخطــورة	ومقارنتهــا	بدرجــة	 ومــن	خــالل	تحدي
التشــابه،	أصبــح	بإمــكان	وزارة	العمــل	مقارنــة	الشــركات	
ومنــح	كل	منهــا	درجــة	بنــاًء	علــى	مســتوى	الخطــر	
فــي	 الســالمة	 بقواعــد	 التزامهــا	 عــدم	 عــن	 الناجــم	
مــكان	العمــل.	وباالعتمــاد	علــى	هــذه	الدرجــات،	يمكــن	
للــوزارة	تحديــد	الشــركات	المعرضــة	لخطــر	عــدم	االمتثال	

ــش.			 ــارات	التفتي ــذ	زي ــي	تنفي وبالتال

نمــوذج  التحّيــز:  عــن  الكشــف 
والتفتيــش  القوانيــن  مخالفــة 
ــة	فــي	 ــات	والسياســات	العام ــم	البيان تســّلم	مركــز	عل
جامعــة	شــيكاغو	هــذا	البرنامــج	لغايــات	تحســين	نمــاذج	
التعلــم	اآللــي	وتصميــم	وتنفيــذ	التجــارب	الميدانيــة.	
التــي	 الشــركات	 قائمــة	 علــى	 التجــارب	 واعتمــدت	
طبقيــة	 عشــوائية	 عينــات	 وعلــى	 النمــوذج	 قدمهــا	
فحــص	 بهــدف	 وذلــك	 والقطــاع،	 المنطقــة	 حســب	
ــي	 ــر	الت ــات	الخط ــي	ودرج ــوذج	الحال ــة	النم ــدى	دق م
يتنبــأ	بهــا	وحســاب	المعــدل	األساســي	وتحديــد	حــاالت	

التحّيــز	فــي	عمليــة	التفتيــش	إن	وجــدت.	

ــة	 ــات	لمنفع ــم	البيان ــخير	عل ــج	"تس ــراء	برنام ــع	خب يتوق
حــاالت	 مــن	 الحــد	 عــن	 ُيثمــر	عملهــم	 أن	 المجتمــع"	
نتائــج	 باالعتمــاد	علــى	 التفتيــش	وذلــك	 عنــد	 التحّيــز	
ــة	المتعلقــة	 ــود	الجغرافي نمــوذج	التفتيــش	ودمــج	القي

التنبــؤ	بالمخاطــر. بالقطاعــات	فــي	عمليــة	

ومــن	بيــن	المهــام	المســتقبلية	التــي	ســيتم	
ــة	 ــان	عنصــر	الســالمة	والصح ــا	لضم اتخاذه
المهنيــة	فــي	أماكــن	العمــل	فــي	تشــيلي	
هــي	تطويــر	واجهــة	ســهلة	االســتخدام	
تدمــج	بيــن	النمــوذج	وأنظمــة	وزارة	العمــل	
بالحافــز	 العمــل	 وزارة	 وتزويــد	 القائمــة	
مــن	 المزيــد	 لتطويــر	 الالزمــة	 واألدوات	
المشــاريع	القائمــة	علــى	علــم	البيانــات.	

ُيجســد	هــذا	المشــروع	فرصــة	لبنــاء	قــدرات	وزارة	العمــل	
وتمكينهــا	مــن	دمــج	منهجيــات	علــم	البيانــات	ضمــن	

ــة	فــي	تشــيلي.	 الخدمــات	الحكومي
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السويد

استخدام الذكاء 
االصطناعي للتوظيف

فــي	عــام	2017،	بلغــت	نســبة	المولوديــن	فــي	الخــارج	
بيــن	ســكان	مقاطعــة	أبالندس-بــرو	حوالــي	27%	وهــي	
ترتفــع	 حيــن	 فــي	 الوطنــي.	 المعــدل	 تتجــاوز	 نســبة	
فــي	 المولوديــن	 األشــخاص	 بيــن	 البطالــة	 معــدالت	
الخــارج	بثالثــة	أضعــاف	مقارنــًة	بالســكان	المولوديــن	في	
الســويد،	ممــا	يشــير	إلــى	مواجهــة	األجانــب	لتحديــات	

ــف. ــاد	الوظائ ــر	فــي	إيج أكب
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ــى	 ــم	إل ــول	العال ــركات	ح تســعى	الش
ــز،	 ــة	مــن	التحي ــة	توظيــف	خالي ــاع	آلي اتب
مســتندين	فــي	ذلــك	إلى	نتائــج	األبحاث	
التــي	تشــير	إلــى	أن	التنــوع	الثقافــي	
يجلــب	ميــزات	كثيــرة	للعمــل	بمــا	فيهــا	
زيــادة	األربــاح	وتعزيــز	اإلبــداع	وطــرح	
ــدة	 وجهــات	نظــر	وأفــكار	وتجــارب	جدي
ــات	بمــا	 وقــدرات	أفضــل	لتجــاوز	التحدي
يســاهم	فــي	تعزيــز	فعاليتهــا	ومرونتها.

ــي	 ــرو	الت ــة	أبالندس-ب وضعــت	مقاطع
تقــع	خارج	ســتوكهولم	التحــول	الرقمي	
المجتمعيــة	 أولوياتهــا	 الئحــة	 علــى	
وتســتخدم	حالًيــا	عــدًدا	مــن	التقنيــات	
المتطــورة	مثــل	الــذكاء	االصطناعــي.	
واتخــذت	بلديــة	المقاطعــة	خطــوات	ال	
يســتهان	بهــا	نحــو	التحديــث	مــن	خــالل	
طــرح	خطــة	العمــل	الرقميــة	للتوظيــف	

ــو	2019.	 ــز	فــي	ماي ــر	المتحي غي

ــن	 وســتكون	المقاطعــة	أول	المتعاملي
 Tengai المقابــالت	 روبــوت	 مــع	
 TNG	شــركة	طرحتــه	الــذي	Unbiased

للتوظيــف. الســويدية	

تســعى	شــركة	TNG	لتطويــر	آليــة	للتوظيــف	غيــر	
تتخــذ	 اآلن	 عاًمــا	وهــي	 	15 مــدار	 علــى	 المتحيــز	
خطــوة	مــن	شــأنها	أن	تحــدث	تغييــر	جــذري	فــي	
مقابــالت	التوظيــف	مــن	خــالل	إلغــاء	تأثيــر	التحيــز	غيــر	

الواعــي	علــى	قــرارات	التوظيــف.

الــذكاء	 علــى	 قائــم	 روبــوت	 أول	 	Tengai يعــد	
االصطناعــي	يعمــل	فــي	مجــال	التوظيــف	فــي	
ــة	 ــس	أو	طريق ــر	أو	الجن ــز	للعم ــم،	دون	أن	يتحي العال
فقــد	 المظهــر.	 أو	 الثقافيــة	 الخلفيــة	 أو	 اللبــاس	
ُصمــم	الروبــوت	لتحقيــق	اإلدمــاج	والتنــوع	الثقافــي	
تقييــم	 ثــم	 ومــن	 شــخصية	 مقابــالت	 وإجــراء	
المهــارات	والســمات	الشــخصية.	كمــا	أنــه	يطــرح	
األســئلة	بالطريقــة	نفســها	وبنفــس	الترتيــب	ممــا	
يجعــل	المقابلــة	منصفــة	لــكل	مرشــح.	عــالوًة	علــى	
ــوت	مــع	األشــخاص	مــن	خــالل	 ــل	الروب ــك،	يتفاع ذل
علــى	 المرشــحين	 لتشــجيع	 االبتســام	 أو	 اإليمــاء	
اإلســهاب	فــي	الحديــث	عنــد	اإلجابــة	عــن	األســئلة.	
وبعــد	انتهــاء	المقابلــة،	يحصــل	المســؤولون	عــن	
عــن	 مكتوبــة	 نســخة	 علــى	 والمــدراء	 التوظيــف	
ــة	اتخــاذ	قــرار	حــول	نقــل	 ــرك	لهــم	حري ــة	وُتت المقابل
ــاًء	علــى	 ــالت	بن ــة	مــن	المقاب ــة	التالي المرشــح	للجول
إجاباتــه	فقــط.	وألن	روبــوت	Tengai	ال	يدخــل	فــي	
محادثــات	جانبيــة	قبــل	أو	بعــد	المقابلــة،	فإنــه	ال	

يبنــي	افتراضــات	وفًقــا	لمــا	ُيقــال.

مــع	 	TNG تعاونــت	 الروبــوت،	 تطويــر	 أجــل	 مــن	
الشــركة	الناشــئة	Robotics	Furhat	التي	تعمل	في	
مجــال	الروبوتــات	االجتماعيــة	وروبوتــات	المحادثــة.	
للروبوتــات	 فقــد	أسســت	شــركة	Furhat	منصــة	
ــات	مــع	البشــر	مــن	خــالل	 ــة	ُتجــري	محادث االجتماعي
التحــدث	واالســتماع	وإظهــار	العواطــف.	وتعــرض	
المنصــة	روبوًتــا	ثالثــي	األبعــاد	يشــبه	وجــه	اإلنســان	
ويعمــل	بنظــام	تشــغيلي	مــزود	بــأدوات	معالجــة	
اللغــات	الطبيعيــة	لفهــم	المحادثــة	والمشــاركة	بهــا.	
ولــم	تصمــم	شــركة	Furhat		المنصــة	لغايــة	محــددة	
ولكنهــا	تقــدم	للجهــات	األخــرى	خدمــات	تطويــر	

ــا	الخاصــة. هــذه	المنصــة	لغاياته

صممــت	TNG	روبــوت	Tengai	بنــاًء	علــى	منصــة	
	.Furhat لشــركة	 التابعــة	 االجتماعيــة	 الروبوتــات	

وقــد	بــدأت	بإنشــاء	تطبيــق	للمــوارد	البشــرية	يشــمل	
إلجــراء	 وذلــك	 االجتماعيــة	 والمهــارات	 األســئلة	
ــزة	قائمــة	علــى	الكفــاءة	 ــر	متحي مقابــالت	توظيــف	غي
فقــط.	كمــا	دربــت	TNG	الروبــوت	باســتخدام	أدوات	
التعلــم	اآللــي	والبيانــات	التــي	جمعتهــا	مــن	مقابــالت	

توظيــف	تجريبيــة	أجرتهــا	جهــات	عــدة	ومتنوعــة.

تتخــذ	معظــم	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	القــرارات	
بنــاًء	علــى	البيانــات	الســابقة	ممــا	ُيبقــي	علــى	التحيزات	
الموجــودة.	ولتجنــب	هــذه	الثغــرات،	حرصــت	TNG	على	
روبــوت	 لتدريــب	 الســابقة	 البيانــات	 اســتخدام	 عــدم	
Tengai.	بــداًل	مــن	ذلــك،	تــم	تدريــب	الروبــوت	علــى	
الركائــز	الســلوكية	]القائمــة	علــى	الحاســوب[	التــي	
تجســد	الكفــاءة	التــي	تســعى	TNG	لقياســها.	وتبــدأ	
اآلليــة	بــأن	يحــدد	مديــر	التوظيــف	الكفــاءات	األساســية	
أســئلة	 بضعــة	 يضــع	 ثــم	 ومــن	 للوظيفــة	 الالزمــة	
التــي	 الســلوكيات	 بعــض	 تفتــرض	مواقــف	تتطلــب	
تجســد	الكفــاءات	المرتبطــة	بهــذه	الوظيفــة.	علــى	
ســبيل	المثــال،	إذا	كانــت	الوظيفــة	مرتبطــة	بخدمــة	
المتعامليــن،	قــد	يقــول	الروبــوت:	"أخِبرنــا	عــن	مــرة	لــم	
ــا	 ــل	م ــات	متعام ــة	احتياج ــي	تلبي ــااًل	ف ــا	فع تكــن	فيه

والخطــوات	التــي	اتخذتهــا	إلصــالح	الموقــف".

لضمــان	عــدم	دخــول	أي	تحيــزات	إلــى	األداة،	اســتعانت	
TNG	بمجموعــة	مــن	مــدراء	التوظيــف	والمتطوعيــن	
مــن	خلفيــات	عرقيــة	ودينيــة	مختلفة	ومن	كال	الجنســين	
لتدريــب	Tengai	فــي	المراحــل	األوليــة.	باإلضافــة	إلــى	
ــوت	ال	 ــة	الروب ــن	أن	خوارزمي ــك،	تأكــدت	الشــركة	م ذل
ــس	أو	 ــة	بالعمــل	أو	الجن ــات	متعلق ــن	أي	بيان تبحــث	ع

العــرق	أو	الديــن	خــالل	المقابلــة.

روبــوت	 يســاعد	 التحيــزات،	 اســتبعاد	 جانــب	 إلــى	
الصــدق	 تحــري	 علــى	 العمــل	 عــن	 الباحثيــن	 	Tengai
ــة.	فقــد	صــرح	معظــم	المرشــحين	الذيــن	 خــالل	المقابل
أجــروا	مقابــالت	مــع	Tengai	أنهــم	قدمــوا	إجابــات	
ــادًة	مــا	يقدمونهــا	فــي	 ــي	ع ــك	الت ــا	عــن	تل ــر	صدًق أكث
مقابلــة	تقليديــة.	إذ	يبــدو	أن	Tengai	منحهــم	راحــة	أكبر	
وجعلهــم	أكثــر	انفتاًحــا	فــي	الحديــث	عــن	المســائل	
القلــق	 المرشــحين	 علــى	 ليــس	 أنــه	 الشــائكة.	كمــا	
حيــال	لغــة	الجســد	التــي	تبــدو	علــى	مديــر	التوظيــف	أو	

ــه. ــب	قول ــا	يج ــر	فيم التفكي

جديــًدا	 نموذًجــا	 	Tengai روبــوت	 يطــرح	
لتقييــم	آليــة	التوظيــف	بعيــًدا	عــن	التحيــزات،	
فهــو	يغيــر	طبيعــة	المقابــالت	تغييــًرا	جذرًيــا	
اتخــاذ	 علــى	 التوظيــف	 مــدراء	 ويســاعد	
قــرارات	قائمــة	علــى	البيانــات	بــداًل	مــن	

قــرارات	نابعــة	مــن	مشــاعرهم.
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إسبانيا

تسخير الذكاء االصطناعي 
للكشف عن البالغات 

الكاذبة

يعــد	تقديــم	البالغــات	الكاذبــة	للشــرطة	جريمــة	لهــا	
عواقــب	وخيمــة	كالســجن	أو	دفــع	غرامــات	مرتفعــة	
للغايــة	فــي	الكثيــر	مــن	دول	العالــم.	وذلــك	ألن	البالغات	
الكاذبــة	ال	تؤثــر	علــى	صحــة	قواعــد	بيانــات	الشــرطة	
الجنائيــة	 التحقيقــات	 ســير	 تقــوض	 وإنمــا	 فحســب	
ومخرجاتهــا	وتــؤدي	إلــى	هــدر	كــم	ال	يســتهان	بــه	مــن	
مــوارد	قوات	الشــرطة	التــي	كان	من	الممكــن	تخصيصها	
البالغــات	 تبقــى	ظاهــرة	 ذلــك،	 رغــم	 أخــرى.	 لجرائــم	
الكاذبــة	شــائعة	بشــكل	كبيــر،	ال	ســيما	فيمــا	يخــص	
ــر،	 ــت	متأخ ــى	وق ــل	خطــًرا	كالســرقة.	وحت ــم	األق الجرائ
ــات	 ــن	البالغ ــف	ع ــدة	للكش ــتراتيجية	الوحي ــت	االس تمثل
الكاذبــة	فــي	مراجعــة	ضبــاط	الشــرطة	للبالغــات	المثيــرة	
ــر	مــن	 للريبــة	وهــي	اســتراتيجية	ليســت	فاعلــة	فــي	كثي

األحيــان.
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بهــدف	الكشــف	عــن	البالغــات	الكاذبــة	
تســتخدم	 المناســب،	 الوقــت	 فــي	
الشــرطة	فــي	إســبانيا	أداة	حاســوبية	
اســمها	VeriPol	أنشــأها	علمــاء	فــي	
علــى	 األداة	 وتعتمــد	 وإســبانيا.	 ويلــز	
ــات	 ــوص	وتقني ــي	للنص ــل	التلقائ التحلي
لتحديــد	 المتقدمــة	 اآللــي	 التعلــم	
ــة	تصــل	 ــة	بدق ــات	الســرقة	الكاذب بالغ
إلــى	80	بالمئــة.	ونظــًرا	لنجاحهــا	الباهر،	
تــم	تعميــم	األداة	علــى	جميــع	أقســام	
لمســاعدة	 إســبانيا	 فــي	 الشــرطة	
الضبــاط	علــى	تحديــد	البالغــات	التــي	

تتطلــب	المزيــد	مــن	التحقيــق.

ــات	الســرقة،	 ــى	بالغ ــز	أداة	VeriPol	عل ينصــب	تركي
بالتالــي	فهــي	قــادرة	علــى	التعــرف	علــى	األنمــاط	
األكثــر	شــيوًعا	فــي	البالغــات	الكاذبة	منهــا	األغراض	
المســروقة	والتفاصيــل	الدقيقــة	للحادثــة	وأوصــاف	
ــم	 ــي	القائ ــق	البحث ــد	الفري ــة.	يعتق ــي	الجريم مرتكب
علــى	األداة،	والــذي	يتألــف	مــن	علمــاء	حاســوب	من	
جامعــة	كارديــف	وجامعــة	كارلــوس	الثالــث	بمدريــد،	
أن	األداة	توفــر	الوقــت	والجهــد	الــذي	يبذلــه	عناصــر	
ــة،	 الشــرطة	ألنهــا	تكّمــل	أســاليب	التحقيــق	التقليدي
واألهــم	مــن	ذلــك	أنهــا	تــردع	األشــخاص	عــن	تقديــم	

بالغــات	كاذبــة	فــي	المقــام	األول.

تقــوم	األداة	علــى	آليــة	ُتعرف	باســم	معالجة	اللغات	
الطبيعيــة	وهــي	فــرع	مــن	الــذكاء	االصطناعــي	
يســاعد	أجهــزة	الحاســوب	علــى	فهــم	وتفســير	لغــة	
المثــال،	 ســبيل	 فعلــى	 بهــا.	 والتحكــم	 اإلنســان	
لتحديــد	 خوارزميــات	 الحاســوبية	 األداة	 تســتخدم	
المزايــا	المختلفــة	لنــص	مــا	كالصفــات	واالختصــارات	
ــام.	 ــم	واألرق ــات	الترقي ــماء	وعالم ــال	واألس واألفع
ــى	األداة	 ــة	إل ــات	كاذب ــت	بالغ ــذا	الســبب،	ُأدخل له
منهــا	 كل	 رمــوز	 علــى	 التعــرف	 مــن	 لتتمكــن	
و"تتعلــم"	األنمــاط	التــي	تميــز	مثــل	هــذه	البالغــات.

البالغــات	الكاذبــة	علــى	ســبيل	المثــال	إلــى	وصــف	
تصرفــات	واحــدة	للمعتــدي	)عــادًة	مــا	يرتــدي	خــوذة	أو	
ــاد	األشــخاص	 ــف(.	كمــا	يعت يهاجــم	الشــخص	مــن	الخل
ــة	علــى	اســتخدام	جمــل	 الذيــن	يقدمــون	بالغــات	كاذب
قصيــرة	وتقديــم	معلومــات	أقــل	عــن	الحادثــة.	إال	أن	
ــع	 ــدد	مــن	المواضي ــد	ع أداة	VeriPol	قــد	نجحــت	بتحدي
الشــائعة	بيــن	البالغــات	الكاذبــة	عــن	الســرقة	منهــا:	
الجمــل	القصيــرة	التــي	تركــز	علــى	األغــراض	المســروقة	
وليــس	الحادثــة	نفســها	وقلــة	التفاصيــل	الدقيقــة	حــول	
الحادثــة	بحــد	ذاتهــا	وحــول	المعتــدي	وعــدم	وجــود	
ــط	 ــال	بضاب ــرى	كاالتص ــة	أخ ــة	دامغ شــهود	أو	أي	أدل

ــة. ــب	فــوًرا	بعــد	وقــوع	الحادث شــرطة	أو	طبي

%83
اغالق	القضايا

خضعــت	أداة	VeriPol	لتجربــة	فعليــة	فــي	المناطــق	
الحضريــة	فــي	مرســية	وملقــا	فــي	إســبانيا	فــي	يونيــو	
2017.	وخــالل	أســبوع	واحــد	فقــط،	تــم	الكشــف	عــن	
25	بــالغ	كاذب	عــن	الســرقة	فــي	مرســية	ممــا	أدى	
إلــى	إغــالق	القضايــا	بينمــا	وصــل	العــدد	إلــى	39	بالًغــا	
كاذًبــا	فــي	ملقــا،	وذلــك	مقارنــًة	بمتوســط	يبلــغ	3.33 
لمرســية	و12.14	لملقــا	فــي	شــهر	يونيــو	مــن	كل	عــام	
ــي	 ــاح	VeriPol	ف ــن	2008	و2016.	وبفضــل	نج ــا	بي م
ــق	 ــة	والتحقي ــة	عالي ــة	باحتمالي ــات	الكاذب ــد	البالغ تحدي
ــن	 ــة	م ــالق	83	بالمئ ــم	إغ ــك،	ت ــد	ذل ــا	بع ــع	مقدميه م

ــا.	 القضاي

عناصــر	 يســتخدم	 الراهــن،	 الوقــت	 فــي	
 VeriPol أداة	 إســبانيا	 فــي	 الشــرطة	
لممارســاتهم	 مكمــاًل	 عنصــًرا	 ويعتبرونهــا	
اليوميــة.	وتتأمــل	قــوات	الشــرطة	أن	ينجــح	
ــة	 ــات	الكاذب ــن	البالغ ــي	ع الكشــف	التلقائ
علــى	 الكــذب	 عــن	 األشــخاص	 ردع	 فــي	

البدايــة. منــذ	 الشــرطة	 عناصــر	

 VeriPol	أداة	تطويــر	فــي	يشــاركوا	لم	باحثــون	ويعتقــد
أنــه	مــن	الممكــن	تكرارهــا	بنجــاح	فــي	دول	أخــرى	
فيهــا	 الشــرطة	 أقســام	 تواجــه	 التــي	 تلــك	 وخاصــة	
ــتخدم	 ــون	أن	ُتس ــا	يتأمل ــن.	كم ــص	الموظفي ــدي	نق تح
الُمدَبــرة	 الجرائــم	 عــن	 الكشــف	 فــي	 األداة	 هــذه	

كســرقة	المنــازل	أو	الســيارات.

بــالغ	 	1,122 علــى	حوالــي	 	VeriPol أداة	 تدربــت	
عــن	قضيــة	ســرقة	قامــت	قــوات	الشــرطة	بإغالقهــا،	
ممــا	يعنــي	أن	الســارق	قــد	أديــن	واعتــرف	بجريمتــه.	
ومــن	ثــم	أجريــت	اختبــارات	لقــدرة	الخوارزميــة	علــى	
تصنيــف	عينــة	مكونــة	مــن	659	بــالغ،	ومــن	ثــم	
مقارنــة	أدائهــا	بــأداء	اثنيــن	مــن	الخبــراء	فــي	المجــال.	
ق	األداة	علــى	عناصــر	 ــة	تفــوُّ ــج	عــن	هــذه	التجرب لينت
الشــرطة	بنســبة	15	و20	بالمئــة	علــى	التوالــي.	
ــو	 ــي	ُنشــرت	فــي	يوني ــج،	الت وســاهمت	هــذه	النتائ
	،Knowledge-	 Based	 Systems 	 بمجلــة	 	2018
بمســاعدة	الباحثيــن	علــى	فهــم	األســباب	التــي	تدفع	
ــل	 ــاط	الشــرطة.	إذ	تمي ــى	ضب األشــخاص	للكــذب	عل

1,122

Veripol

بالغ	عن	قضية	سرقة
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الواليات	المتحدة	األمريكية	

استخدام التحليالت 
التنبؤية لصيانة شوارع 

كانساس

منهــا	 بســبب	عوامــل	كثيــرة	 الشــوارع	 ُحَفــر	 تتشــكل	
األرصفــة	 وعيــوب	 المتجمــد	 المــاء	 وتمــدد	 الرطوبــة	
وحركــة	المــرور	الكثيفــة	وغيرهــا	مــن	العوامــل.	وهــي،	
رئيســي	 إزعــاج	 مصــدر	 األســباب،	 عــن	 النظــر	 بغــض	
للمركبــات	والمشــاة	علــى	حــد	ســواء	ألنهــا	تتســبب	
بثقــب	العجــالت	أو	انثنــاء	إطاراتهــا	وتعطيــل	تــوازن	عجلــة	
القيــادة	وحــوادث	الســير	فــي	بعــض	الحــاالت.	فــي	حيــن	
توصلــت	إحصائيــات	حديثــة	إلــى	أن	ُحَفــر	الشــوارع	تكلــف	
الســائقين	األمريكييــن	أكثــر	مــن	6	مليــارات	دوالر	ســنوًيا.
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يتــراوح	متوســط	تكلفــة	صيانــة	ُحَفــر	
الشــوارع	بين	35	إلــى	50	دوالر	للُحفرة	
الواحــدة،	هــذا	مــع	إضافــة	محتملــة	
لتكاليــف	تشــغيل	الشــاحنات	والكــوادر	
بيــن	 تتــراوح	 التــي	 الموقــع	 لصيانــة	
100	و150	دوالر	وتعتمــد	كل	هــذه	
ــواد	 ــرة	والم ــم	الُحف ــى	حج ــام	عل األرق

المســتخدمة.	

تتســبب	ُحفــرة	عميقــة	فــي	الشــارع	
بأضــرار	تســاوي	تأثيــر	حادث	ســير	بســرعة	
35	ميــل	فــي	الســاعة.	كمــا	تتجــاوز	
كلفــة	صيانــة	أضــرار	المركبــات	الناتجــة	
عــن	الُحَفــر	300	دوالر	للمركبــة	الواحدة	
ســنوًيا	وأكثــر	مــن	1000	دوالر	خــالل	
عــن		 فضــاًل	 للمركبــة.	 الكلــي	 العمــر	
تســببها	بالكثيــر	مــن	اإلصابــات	التــي	
يتعــرض	لهــا	ســائقو	الدراجات	والمشــاة	
الرئيســي	 كل	عــام،	وكونهــا	الســبب	
بالنســبة	 المشــي	 أثنــاء	 للســقوط	

لمالكــي	العقــارات	والشــركات.

الحكومــة	 اســتعانت	 التحــدي،	 لهــذا	 اســتجابًة	
المحليــة	فــي	كانســاس	ســيتي	فــي	واليــة	ميــزوري	
األمريكيــة	عــام	2017	بخدمــات	الويــب	مــن	أمــازون	
واألجهــزة	المتصلــة	الموزعــة	على	الشــوارع	وأدوات	
تحليــل	البيانــات	مــن	شــركة	Xaqt	للبرمجيــات	التــي	
يقــع	مقرهــا	فــي	شــيكاغو،	تحقيًقــا	لغايــة	أساســية	
ــداًل	 ــا	ب ــل	وقوعه ــر	قب ــكل	الُحَف ــع	تش ــي	من أال	وه

مــن	االنشــغال	بإصــالح	الضــرر.

ــة	الشــوارع	 ــات	صيان ــت	كلفــة	عملي وصل
ــي	 ــى	حوال ــة	إل ــي	المدين ــة	ف المتراكم

40	مليــون	دوالر	عــام	2018.

ممــا	دفــع	الحكومــة	المحليــة	إلــى	اقتــراح	مبــادرات	
تخصــص	8	إلــى	10	مالييــن	دوالر	لعمليــات	الصيانــة.	
المدينــة	 فــي	 المســؤولين	 رغبــة	 مــن	 وانطالًقــا	
األمثــل،	 الوجــه	 علــى	 األمــوال	 هــذه	 باســتخدام	
ســاهمت	المنصــة	التــي	طورتها	شــركة	Xaqt	بتوفير	
3	إلــى	6	مالييــن	دوالر	التــي	تنفقهــا	المدينــة	علــى	
ــع	 ــؤ	بمواق ــالل	التنب ــن	خ ــنوًيا	م ــة	الشــوارع	س صيان
ــر	وترتيــب	عمليــات	الصيانــة	المتراكمــة	 تشــكل	الُحَف

ــة. حســب	األولوي

يجــدر	الذكــر	أن	صيانــة	الُحَفــر	تبقــى	صالحــة	لمــا	
بيــن	6	إلــى	12	شــهًرا	بينمــا	قــد	تســتمر	اإلصالحــات	
طويلــة	األمــد	للطرقــات	عشــر	ســنوات	أو	أكثــر،	وإذا	
تمكنــت	المدينــة	مــن	تحديــد	مواقــع	الُحَفــر	قبــل	
مواردهــا	 توجيــه	 الممكــن	 مــن	 يصبــح	 وقوعهــا	

المحــدودة	إلجــراءات	الصيانــة	الوقائيــة.

تتعــدى	وظيفــة	التقنيــة	التنبــؤ	بأعــداد	الُحَفــر	فهــي	
تشــمل	أيًضــا	تحديــد	مواقعهــا،	وذلــك	بفضــل	تقنيــات	
ــي	 ــة	الت ــي	المســتخدمة	فــي	الخوارزمي ــم	اآلل التعل
نجــح	 ذلــك،	 علــى	 عــالوًة	 	.Xaqt طورتهــا	شــركة	
الحكومييــن	 الموظفيــن	 إشــراك	 فــي	 البرنامــج	
ــى	 ــة	فحســب	وإنمــا	عل ــى	مســتوى	البلدي ــس	عل لي
مســتوى	الجهــات	التشــغيلية،	فهــي	التــي	تتعامــل	

ــة. ــات	المدين ــع	مســتخدمي	طرق ــرًة	م مباش

ــت	 ــدأت	كانســاس	ســيتي	بتثبي ــام	2015،	ب ــي	ع ف

ــة	 ــة	حرك ــى	متابع ــادرة	عل ــة	الق ــوارع	الذكي ــارة	الش إن
بشــكل	 إضاءتهــا	 وتخفيــض	 والمركبــات	 المشــاة	
فــي	 المدينــة	 نجحــت	 الحيــن،	 ذلــك	 ومنــذ	 تلقائــي.	
االســتفادة	مــن	مجموعــة	مــن	األدوات	التــي	تقــدم	
ــة	 ــبكة	مكون ــا	ش ــور	ومنه ــات	األم ــر	لمجري ــا	أكب فهًم
ــداد	الشــارع	الرئيســي	 ــى	امت ــا	عل مــن	178	ضــوًءا	ذكًي

فــي	المدينــة.

لــم	تتوفــر	لــدى	شــركة	Xaqt	أداة	جاهــزة	لالســتخدام	
ــر	 ــن	مدي ــب	م ــروع	بطل ــدأ	المش ــد	ب ــر،	فق ــؤ	بالُحَف للتنب
األشــغال	العامــة	فــي	المدينــة	الــذي	كان	يبحــث	عــن	
لعمليــات	 وفوريــة"	 "واضحــة	 تحســينات	 تقــدم	 أداة	

ــوارع. ــة	الش صيان

إلــى	 بالتحــدث	 العمــل	 الشــركة	 بــدأت	 وبدورهــا،	
موظفــي	األشــغال	العامــة	للتعــرف	علــى	أســباب	تضــرر	
الطرقــات	كتمــدد	وتقلــص	األســفلت	فــي	الظــروف	
تشــقق	 أو	 الثقيلــة	 الحافــالت	 مــرور	 مثــل	 القاســية	
خطــوط	الميــاه	الرئيســية	أو	التغيــرات	الحــادة	فــي	
ــة	 ــم	اطلعــت	الشــركة	والبلدي درجــات	الحــرارة.	ومــن	ث
علــى	بيانــات	ســابقة	وقدمــت	تنبــؤات	حــول	المواقــع	
ــوا	 ــم	قارن ــن	ث ــال	وم ــض	األعط ــا	لبع ــل	تعرضه المحتم
مالحظاتهــم.	لتكتشــف	Xaqt	أنــه	حتــى	عندمــا	لــم	
كانــت	 فإنهــا	 صحيحــة،	 الخوارزميــة	 مخرجــات	 تكــن	
ــاج	للصيانــة	ممــا	 فعالــة	فــي	تحديــد	األجــزاء	التــي	تحت
ســمح	للمدينــة	بتوجيــه	مواردهــا	نحــو	عمليــات	معاينــة	

الشــوارع.

تعــد	أداة	التنبــؤ	بالُحَفــر	فــي	المدينــة	مثــااًل	حديًثــا	علــى	
اســتغالل	الحكومــة	المحليــة	للبيانــات	المتوفــرة	لديهــا	
لحــل	التحديــات	الملحــة	والتعامــل	مــع	األولويــات	التــي	
وضعتهــا.	وإلــى	جانــب	صيانة	الشــوارع،	تتمكــن	المدينة	
ــر	 ــي	غي ــد	المبان ــدة	مــن	تحدي بفضــل	هــذه	األداة	الجدي
المأهولــة	بدقــة	نســبتها	85	بالمئــة.	كمــا	تتمتــع	بمزايــا	
أخــرى	منهــا	خريطــة	عبــر	اإلنترنــت	تظهــر	بيانات	مباشــرة	
وحركــة	 االصطفــاف	 أماكــن	 توفــر	 حــول	 وســابقة	
المــرور	ومواقــع	التــرام	وســط	المدينــة	باإلضافــة	إلــى	
ــول	 ــات	ح ــع	بيان ــي	تجم ــي	الت ــاج	الرقم ــة	اإلدم خريط
توفــر	االتصــال	باإلنترنــت	مــن	لجنــة	االتصــاالت	الفدراليــة	
ومكتــب	إحصائيــات	الواليــات	المتحــدة	لتســليط	الضــوء	
علــى	العالقــة	بيــن	توفــر	االتصــال	باإلنترنــت	والفقــر.

ــر	مــن	الجهــات	 كمــا	هــو	الحــال	فــي	الكثي
الحكوميــة،	تتعامــل	بلدية	كانســاس	ســيتي	
مــع	قــوى	عاملــة	متقدمــة	فــي	الســن.	
لهــذا	الســبب	تســعى	المدينــة	للحصــول	
علــى	أكبــر	قــدر	مــن	المعلومــات	المتوفــرة	
واســتخدامها	 الموظفيــن	 هــؤالء	 لــدى	
االصطناعــي	 الــذكاء	 تطبيقــات	 إلنشــاء	
إدارتهــا	 تحســين	 بهــدف	 اآللــي	 والتعلــم	

لشــؤون	المدينــة.

300
دوالر	سنويًا

1000
دوالر	خالل	العمر	الكلي	للمركبة

المركبة	الواحدة
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فنلندا

برنامج آورورا للذكاء 
االصطناعي

ــذكاء	 ــج	آورورا	لل ــة	برنام ــة	الفنلندي ــت	وزارة	المالي أطلق
االصطناعــي	فــي	6	فبرايــر	2020	علــى	أن	يمتــد	حتــى	
نهايــة	عــام	2020،	وذلــك	بهــدف	إرســاء	أســس	اســتخدام	
الــذكاء	االصطناعــي	لتطويــر	الخدمــات	المقدمــة	ألفــراد	

المجتمــع.

األساســية	 المتطلبــات	 توفيــر	 علــى	 البرنامــج	 يعمــل	
المرتبطــة	 الخدمــات	 تقديــم	 فــي	 السالســة	 لتحقيــق	
ــاة،	وذلــك	مــن	خــالل	 بمختلــف	المواقــف	وأحــداث	الحي
تقليــل	الوقــت	الــذي	يمضيــه	أفــراد	المجتمــع	فــي	التنقل	
ــد	 مــن	جهــة	حكوميــة	إلــى	أخــرى	للحصــول	علــى	المزي
ــة	 ــي	يحــق	لهــم	المطالب مــن	المعلومــات	والمنافــع	الت
بهــا.	كمــا	يعــزز	البرنامــج	الفــرص	الوظيفيــة	والتقنيــة	
الكامنــة	والناتجــة	عــن	التعــاون	بيــن	اإلدارات	الحكوميــة	
ــادئ	 ــيخ	المب ــي	ترس ــاهم	ف ــرى،	ويس ــات	األخ والقطاع
ــذكاء	االصطناعــي	فــي	نمــاذج	 ــة	الســتخدام	ال األخالقي
ــة. ــي	الحكوم ــاذج	التشــغيلية	ف ــات	والنم ــر	الخدم توفي
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تتلخــص	الفكــرة	األساســية	مــن	برنامــج	
فــي	 االصطناعــي	 للــذكاء	 آورورا	
التوفيــر	االســتباقي	للخدمــات	ألفــراد	
ــاة	التــي	 المجتمــع	حســب	أحــداث	الحي
ــن	 ــط	بي ــا،	والمســاهمة	بالرب ــرون	به يم
الخدمــات.	 ومــزودي	 المســتخدمين	
علــى	 البرنامــج	 نمــوذج	 ويقــوم	
احتياجــات	أفــراد	المجتمع	ومســاعدتهم	
ــي	 ــات	ف ــن	الخدم ــتفادة	م ــى	االس عل
الوقــت	المناســب	وبطريقــة	أخالقيــة	
ومســتدامة	مــن	خــالل	تقنيــات	الــذكاء	
علــى	 البرنامــج	 االصطناعــي.	ويطــرح	
ــة	 ــدة	للعناي المســتخدمين	أســاليب	جدي
بصحتهم	الجســدية	والنفســية،	كما	يعزز	
ــم	 قــدرة	مــزودي	الخدمــات	علــى	تقدي
خدمــات	متمحــورة	حــول	المتعامليــن	
ــع	 ــاون	م ــة	بالتع ــاد	سالســل	خدم وإيج
مشــغلين	آخريــن	وإدارة	أنشــطتهم	بنــاًء	
علــى	أحــدث	المعلومــات	المتوفــرة.	

ــي	 ــذكاء	االصطناع ــج	آورورا	لل ــم	برنام ــد	تصمي يعتم
علــى	 قائًمــا	 يجعلــه	 ممــا	 الحيــاة	 أحــداث	 علــى	
الشــخص	 علــى	 يعــرض	 فهــو	 إنســاني،	 منظــور	
الُمقــِدم	علــى	حــدث	معيــن	فــي	حياتــه	-كتغييــر	
وظيفتــه	مثــاًل-	خدمــات	مــن	القطــاع	الحكومــي	
والخــاص	لتزويــده	بالدعــم	االســتباقي	أثنــاء	انتقالــه	
مــن	وظيفــة	إلــى	أخــرى	تجنًبــا	لمــروره	بفتــرة	بطالــة.	
ــم	 ــج	آورورا	أســلوب	التعلي ــم	برنام ــي	صمي ــع	ف ويق
ــات	علــى	 ــه	البرمجي ــذي	تتعــرف	مــن	خالل المعــزز	ال
مجموعــة	الخدمــات،	ســواًء	مــن	القطــاع	الحكومــي	
أو	الخــاص،	التــي	تحظــى	بشــعبية	لدى	فئــات	معينة	
مــن	المســتخدمين	علــى	مــدار	فتــرة	مــن	الزمــن.	
تتنحــى	 بينمــا	 الخدمــات	 لهــذه	 األولويــة	 وُتمنــح	
ــى	هامــش	 مجموعــات	الخدمــات	األقــل	شــعبية	إل

ــي.	 ــاء	الرقم ــذا	الفض ه

للــذكاء	 آورورا	 شــبكة	 بدعــم	 النمــوذج	 يحظــى	
االصطناعــي	التــي	ســتوفر	المتطلبــات	األساســية	
ــر	منصــات	 ــي	للخدمــات	عب للتفاعــل	والتشــغيل	البين
مختلفــة.	كمــا	تمثــل	شــبكة	آورورا	حلقــة	وصــل	
الجهــات	 توفرهــا	 التــي	 الخدمــات	 بيــن	 تفاعليــة	
الحكوميــة	وخدمــات	القطاعــات	األخــرى،	وســتتاح	
الســتخدام	أفــراد	المجتمــع	والجهــات	ضمــن	أحــداث	

حيــاة	محــددة	مــع	نهايــة	عــام	2022.

علــى	 االصطناعــي	 للــذكاء	 آورورا	 برنامــج	 يعتمــد	
الربــط	والتكامــل	بيــن	كافــة	القطاعــات	عبر	شــبكات	
ستشــكل	 العمــل،	 تســهيل	 ولغايــات	 للتواصــل.	
الشــبكة	مجموعــة	تعاونيــة	وفــرق	دعــم	التنفيــذ	
تســتلم	كل	منهــا	مواضيــع	محــددة.	بينمــا	تعمــل	
تطويــر	 علــى	 البرنامــج	 فــي	 المشــاركة	 الجهــات	
القــدرات	التقنيــة	وجهــود	التحــول	الرقمــي	فــي	
القطــاع	الحكومــي	وتعزيــز	التعــاون	بيــن	القطاعــات	
الخطــة	 مــع	 يتوافــق	 بمــا	 والخاصــة	 الحكوميــة	

الحكوميــة	األوســع	نطاًقــا.

ــول	أن	شــبكة	آورورا	هــي	أول	مســاعد	 ــا	الق يمكنن
الحكومــي	 للقطــاع	 ُصمــم	 االصطناعــي	 للــذكاء	
ــم	 ــذي	ت ــي	ال ــذكاء	االصطناع ــوازي	مســاعدي	ال لي
ــل	أليكســا	 ــل	شــركات	خاصــة	مث تطويرهــم	مــن	قب
مــن	أمــازون	وســيري	مــن	أبــل	ومســاعد	غوغــل.	

ــى	مــن	 ــدا،	فــال	تعــد	شــبكة	آورورا	األول أمــا	فــي	فنلن
ــة،	إذ	تســتعين	 ــات	الحكومي ــاع	الخدم ــي	قط ــا	ف نوعه
خدمــة	الهجــرة	الفنلنديــة	بمســاعد	آلــي	لإلجابــة	علــى	
المكالمــات	بلغــات	عــدة	وتحويــل	المتصليــن	تلقائًيــا	
إلــى	جهــات	مختلفــة	لإلجابــة	علــى	بعــض	األســئلة	

والطلبــات.	

ــج	 ــة	لبرنام ــة	األولي ــدة	الدراس ــة	م ــددت	وزارة	المالي ح
 15 بيــن	 مــا	 االصطناعــي	 للــذكاء	 الوطنــي	 آورورا	
أجريــت	 وقــد	 	.2019 فبرايــر	 و28	 	2018 ســبتمبر	
ــة	بالتزامــن	مــع	جلســات	مكثفــة	 هــذه	الدراســة	األولي
والخاصــة	 الحكوميــة	 القطاعــات	 بيــن	 ومفتوحــة	
تماشــًيا	مــع	مقترحــات	تقريــر	الــذكاء	االصطناعــي	فــي	
ــرات	 ــه	التغي ــا	تمثل ــد	م ــدا.	ونجحــت	الدراســة	بتحدي فنلن
المترتبــة	علــى	األنشــطة	المتمحــورة	حــول	اإلنســان	
وأحــداث	حياتــه	بالنســبة	لمجــاالت	توفيــر	الخدمــات	
ــة،	 ــال.	وخــالل	هــذه	المرحل ــى	ســبيل	المث ــا	عل وإدارته
ــة	األولــى	مــن	شــبكة	آورورا	 أطلقــت	النســخة	التجريبي
للــذكاء	االصطناعــي	للخدمــات	والتطبيقــات	الذكيــة	
إلــى	جانــب	خطــة	تطويــر	وتنفيــذ	برنامــج	آورورا	لألعوام	
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ــي	 ــذكاء	االصطناع ــات	آورورا	لل ــر	أن	منتج ــدر	الذك ويج
ســتتاح	لمشــغلي	القطاعــات	الحكوميــة	والخاصــة،	بمــا	
يتوافــق	مــع	أهــداف	البرنامــج	المتمثلــة	فــي	تهيئــة	
الظــروف	واآلليــات	التــي	تمّكــن	تطويــر	وصيانــة	هــذه	
الخدمــة	القائمــة	علــى	الــذكاء	االصطناعــي	إلــى	جانــب	
شــبكة	آورورا	للــذكاء	االصطناعــي	بعــد	نهايــة	البرنامــج.

يســتند	برنامــج	آورورا	للــذكاء	االصطناعــي	علــى	الخطــة	
الحكوميــة	التــي	وضعتهــا	رئيســة	الــوزراء	الفنلنديــة	
ــدًة	 ــدا	رائ ســانا	ماريــن	والتــي	مــن	خاللهــا	ســتصبح	فنلن
فــي	مجــال	التطــور	التقنــي	وتســاهم	فــي	تحســين	
الرقمــي	 التحــول	 يتيحهــا	 التــي	 الفــرص	 وتطبيــق	
ــة	 ــى	مســتوى	الجهــات	الحكومي ــي	عل والتقــدم	التقن
والقطاعــات		األخــرى.	وتتلخــص	الغايــة	األساســية	مــن	
الحكوميــة	فــي	 الخطــة	 البرنامــج	والمســتمدة	مــن	
ــذكاء	االصطناعــي	لتســهيل	 اســتخدام	شــبكة	آورورا	لل
الحيــاة	اليوميــة	واألعمــال	بأســلوب	آمــن	ومســتدام	

وأخالقــي.

بــدأت	الفتــرة	التجريبيــة	لمشــروع/	اختبــار	
آورورا	فــي	ســبتمبر	2018	مركــزًة	علــى	
ثالثــة	أحــداث	حياتيــة:	االنتقــال	إلــى	مــكان	
دورات	 فــي	 والتســجيل	 للدراســة	 جديــد	
تدريبيــة	لتحســين	فــرص	التوظيــف	ودعــم	
األطفــال	واألهالــي	عنــد	تغيــر	العالقــات	
ــد	 ــروع	للمزي ــيخضع	المش ــا	س ــرية.	كم األس
المزيــد	 إليــه	 وســتضاف	 التحســينات	 مــن	
مــن	أحــداث	الحيــاة	مــا	بيــن	عامــي	2020 

و2022.
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