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مقدمة
ت�سعى دولة االإمارات العربية املتحدة مدفوعة بالتزامها العميق، اإىل اأن ت�سبح العبًا رئي�سيًا يف عامل اليوم القائم على العوملة والتكنولوجيا. وبناًء 
على ذلك، فهي ال تركز على تقدمها وح�سب، بل ت�سعى كطرف عاملي موؤثر اأي�سًا اإىل حتديد وتعزيز املبادرات التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف اإحداث 

تغيري حقيقي وحت�سني املجتمع العاملي.

ويف الواقع، فقد عملت دولة االإمارات العربية املتحدة يدًا بيد مع املنتدى االقت�سادي العاملي لو�سع خطة تقوم على �ست ركائز تت�سمن اإن�ساء اأول 
وحدة �سيا�سة دائمة لدرا�سة وتطبيق التدابري اخلا�سة بـ"الثورة ال�سناعية الرابعة" التي تعمل على اإحداث حتّول يف االأعمال التجارية واملجتمع عن 

طريق التقدم التكنولوجي واعتماد التقنيات النا�سئة.

تكّرم   )Best Government Emerging Technologies( "النا�سئة يف احلكومات التقنيات  "اأف�سل  فاإن جائزة  الروح،  وان�سجامًا مع هذه 
القيمة امل�سافة  ُمثبتة يف تعزيز  بنتائج  تتمتع  اأكرث كفاءة وفعالية، والتي  النا�سئة لتوفري خدمات حكومية  التقنيات  التي تقوم بتجربة  احلكومات 

مبجال العمل العام وحت�سني حياة ال�سكان.

29 تقنية نا�سئة،  "اإندرا" )Indra( لتحليل وحتديد  وبهدف حتقيق هذا الغر�س فقد تعاون مكتب رئي�س جمل�س الوزراء مع ال�سركة اال�ست�سارية 
م�سّنفة �سمن 9 فئات ت�سمل تقنيات مثل الذكاء اال�سطناعي، و"بلوك ت�سني"، واحلو�سبة ال�سحابية، وعلم الروبوتات والف�ساء، واملن�سات الذكية، 

وغريها.

هذا ومت حتليل درا�سات احلالة حيثما كان ذلك ممكنًا كمثال على ا�ستخدام التكنولوجيا يف الهيئات العامة واحلكومة، مع مراعاة حقيقة اأن بع�س 
م التحليل 73 درا�سة حالة دولية من 32  هذه التقنيات قد تكون غري مطبقة بعد يف القطاع العام، ولذلك فاإنها مل توؤثر على حياة املواطنني. وي�سّ

بلدًا خمتلفًا.

للتقنيات النا�سئة الرئي�سية حيث يتم تبني التقنيات  اأجريت، وتت�سمن و�سفًا موجزًا  ومتثل هذه الوثيقة ملخ�سًا تنفيذيًا لنتائج التحليالت التي 
الرقمية املتطورة املُختارة، يلي ذلك عدد من االأمثلة على درا�سات حالة عاملية حيث قامت احلكومات والهيئات العامة بتطبيق هذه التقنيات.
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ملحة عن اجلائزة

 World("التكنولوجيا لـــرواد  الــعــاملــي  احلــكــومــات  "�سباق  يعترب 
ّممت لتحفيز اجلهات  GovTechioneers Race( جائزة �سنوية �سُ

وتطوير  املبدعة  الذكية  احلكومة  مــبــادرات  ن�سر  على  احلكومية 
العاملية  للتحديات  ومبتكرة  ذكية  حلول  توفري  بهدف  ال�سراكات 

امل�سرتكة. 

وبعد اأن كانت اجلائزة يف دوراتها ال�سابقة تدور يف فلك اأف�سل خدمة 
حكومية عرب الهاتف املحمول، تاأتي الدورة الرابعة لتكون اأعم واأ�سمل، 
حيث اأ�سبحت اجلائزة اليوم مظلة اأكرث �سمولية ت�سم تكرميًا اأو�سع 

نطاقًا حتت م�سّمى »�سباق احلكومات العاملي لرواد التكنولوجيا«.

و�ست�ستمل اجلائزة يف ن�سختها اجلديدة بعد تو�سيع نطاقها احلايل، 
على م�سابقة افرتا�سية عاملية لتقنية التعامالت الرقمية "بلوك ت�سني" 
تقنيات  جتربة  اإىل  تهدف   ،)Blockchain Virtual GovHack(
قبل  من  ومطورة  م�سممة  متميزة  تطبيقات  الإنتاج  خمتلفة  جديدة 
طالب اجلامعات وال�سركات النا�سئة من خمتلف اأنحاء العامل حتت 

نطاق �سعار "هاكاثون احلكومات االفرتا�سي للتعامالت الرقمية". 

النا�سئة  التقنيات  "اأف�سل  جائزة  على  اأي�سًا  ال�سباق  و�سي�ستمل  كما 
يف احلكومات" وهي جائزة خم�س�سة للحكومات التي قامت بتجربة 
كفاءة  اأكرث  ب�سورة  حكومية  خدمات  لتقدمي  نا�سئة  تقنيات  واختبار 
يف  وُمثبتة  وا�سحة  نتائج  ذات  التجارب  هذه  تكون  بحيث  وفعالية، 

تعزيز القيمة امل�سافة يف العمل العام وحت�سني حياة النا�س.
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النهج
يهدف هذا التحليل اإىل حتديد اأف�سل التقنيات النا�سئة يف احلكومات، 

وقد متت هيكلته وفق املراحل التالية:

1- تحديد التقنيات

احللول  جمــال  يف  �سلة  االأكــرث  النا�سئة  التقنيات  حتديد  �سبيل  يف 
مت  فقد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  احلكومية  املنظمات  داخل  الرقمية 
من  متنوعة  جمموعة  يف  املتخ�س�سني  اخلـــرباء  مــن  فريق  اإن�ساء 
ال�سخمة،  البيانات  االأ�سياء،  )اإنرتنت  الرقمية  التكنولوجيا  جماالت 
وغريها(،  النانوية،  التكنولوجيا  ال�سحابة،  اال�سطناعي،  الذكاء 
والتنقلية  الذكية،  املــدن  االإلكرتونية،  )ال�سحة  الرقمية  واحللول 

الذكية، والتعليم االإلكرتوين، واحلكومة االإلكرتونية، وغريها(.

خربتهم  خــالل  مــن  فقط  لي�س  معرفتهم  اخلـــرباء  خمتلف  وجمع 
تكنولوجيا  قطاعات  مــن  العديد  يف  العمل  مــن  امل�ستقاة  الوا�سعة 
ال�سوق  بحوث  وحــدات  من  اأي�سًا  بل  الدولية،  وامل�ساريع  املعلومات 
يف  وامل�ساركة  التكنولوجيا،  جمــال  يف  وال�سركاء  املعارف  و�سبكات 
وال�سركات  اجلامعات  خمتلف  يف  واملجموعات  االبتكار  منتديات 

النا�سئة.

االأخذ  مت  ودقيق،  حمدد  ب�سكل  التقنيات  هذه  ت�سنيف  من  وللتاأكد 
حاليًا  تطبيقها  يجري  التي  املبتكرة  املبادرات  جميع  االعتبار  بعني 
حتت رعاية املفو�سية االأوروبية، مبا يف ذلك امل�ساريع الريادية التقنية 
امل�ستقبلية منها والنا�سئة، وامل�سروع الرقمي للمعهد االأوروبي لالبتكار 
ومن�سات   ،)EIT Digital( ديجيتال«  تي  اآي  »اإي  والتكنولوجيا 
من  وغريها  واالبتكار،  املعرفة  وجمتمعات  االأوروبــيــة،  التكنولوجيا 

برامج االبتكار.

2- ت�سنيف التقنيات التي تم تحديدها �سابقًا

ل اإىل م�ستويات عالية من اإعداد التقارير، مت تنظيم  من اأجل التو�سّ
التقنيات يف حقول اأو جماالت، نتج عنها ت�سع فئات عامة:

الذكاء اال�سطناعي	 

"بلوك ت�سني" وال�سجالت االمركزية 	 

اإ�سراك املجتمع والتحليالت	 

احلو�سبة ال�سحابية وعالية االأداء	 

التقنية النانوية	 

الت�سنيع اجلديد	 

علم الروبوتات والف�ساء	 

املن�سات الذكية	 

العامل االفرتا�سي	 

3- و�سف التقنيات واأبحاث درا�سات الحالة

ودرجــة  امل�سافة،  قيمتها  ذلــك  يف  مبا  تقنية،  لكل  و�سف  و�سع  مت 
االبتكار، وم�ستوى الن�سج، ف�ساًل عن التاأثري املتوقع لدرا�سات احلالة 

اخلا�سة بها على املجتمع.

باالإ�سافة اإىل ما �سبق، مت اإدراج درا�سات احلالة الدولية حيثما كان 
العامة  الهيئات  يف  التكنولوجيا  هذه  ال�ستخدام  كمثال  ممكنًا،  ذلك 
اأن بع�س هذه التقنيات قد تكون غري مطبقة  واحلكومة، مع مراعاة 
بعد يف القطاع العام ولذلك مل توؤثر على حياة املواطنني. وقد يكون 
املراحل  يف  اأو  البحث  مــراحــل  يف  زالــت  مــا  الأنــهــا  ذلــك  يف  ال�سبب 

التجريبية.
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4- تعريف معايير التقييم

يتم تقييم درا�سات احلالة ا�ستنادًا اإىل معايري التقييم اخلم�سة املبّينة 
اأدناه:

اال�ستدامة	 

اجلاهزية	 

التكرار وقابلية القيا�س	 

االبتكار	 

االأثر	 

واقت�سادية  اجتماعية  متوازنة  ركائز  ثالث  اإىل  ت�ستند  اال�ستدامة: 
تلبية  على  بالقدرة  امل�سا�س  دون  التطور احلايل من  يتيح  ما  وبيئية، 

االحتياجات امل�ستقبلية.

االحتياجات  تلبية  على  ــقــدرة  ال االعــتــبــار  يف  املــعــيــار  هــذا  يــاأخــذ 
االجتماعية للمواطنني، ولكن ينبغي اأي�سًا اأن ينظر يف قابلية ال�سيانة 
طويلة االأجل. ولذلك، يجب اأن يكون احلل الرقمي معقواًل من الناحية 
االقت�سادية، وجُمديًا من حيث الكلفة، واأخريًا يجب النظر كذلك يف 

جوانب الرفق بالبيئة وامل�سائل البيئية، مثل عدم توليد التلوث.

اجلاهزية: تقّيم م�ستوى ن�سج وتوافر احلل التكنولوجي، مع مراعاة 
ال�سهولة واملخاطرة واملرونة  لتنفيذه وقيا�س م�ستويات  الطابع املعقد 

الناجتة عن ن�سره.

اأنحاء  جميع  يف  العامة  الهيئات  اأن  يعني  القيا�س:  وقابلية  التكرار 
العامل ميكن اأن تعتمد النهج نف�سه وتطوره ب�سهولة ملواجهة حتديات 

امل�ستقبل.

االبتكار: يقي�س م�ستوى االبتكار والتغري اجلذري الذي ُيحدثه احلّل، 
مع االأخذ يف االعتبار بعدين اثنني: االأول، حّل امل�سائل اجلديدة التي 
حلل  جديدة  طرق  حتديد  والثاين،  قبل،  من  اإليها  التطرق  يتم  مل 
جديدة  عمليات  حتديد  عرب  كفاءة  اأكــرث  بطريقة  القائمة  الق�سايا 

وتقدمي خدمات اأف�سل.

العامة.  للم�ساكل  حللول  التو�سل  على  احلــّل  قــدرة  يف  ينظر  االأث���ر: 
املنظمات  عدد  االعتبار  يف  االأخــذ  اأي�سًا  �سيتم  ذلــك،  على  وعــالوة 
والهيئات العامة واملواطنني الذين �سي�ستفيدون من ا�ستخدام احللول 

التقنية.

يتم تقييم هذه املعايري يف اإطار جوهر هذه اجلائزة. وبناء على ذلك 
تعترب االأبعاد مثل االأثر واالبتكار حا�سمة، على الرغم من عدم جتاهل 

االأبعاد االأخرى يف ذات الوقت.



9اأف�شل التقنيات النا�شئة يف احلكومات

التكنولوجيا ودرا�شات احلالة
اأحــدث  على  بــنــاًء   )1 )ال�سكل  النهائية  التقنيات  قائمة  و�سع  مت 
التقنيات التي ميكن تطبيقها يف احللول الرقمية امل�ستخدمة من قبل 

الهيئات العامة.

ت�سمني  مت  فقد  به،  القيام  جرى  الــذي  التحليل  تلخي�س  اأجــل  ومن 
العر�س الر�سومي لبلدان درا�سات احلالة التي مت حتليلها )ال�سكل 2( 

واالأرقام الرئي�سية للتحليل )ال�سكل 3(.

جرى  الــذي  التحليل  عن  ملخ�س  على  التالية  ال�سفحات  وت�ستمل 

تنفيذه، مبا يف ذلك و�سف خمت�سر للتقنيات النا�سئة الرئي�سية حيث 
االأمثلة  بع�س  يليها  املختارة،  املتطورة  الرقمية  التقنيات  اإدراج  مت 
لدرا�سات حالة دولية قامت فيها احلكومات والهيئات العامة بتطبيق 

هذه التقنيات.

ال�سكل 1: التقنيات املختارة

TECHNOLOGIES

املنü°اä الcò»ة
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ال�سكل 2: بلدان درا�سات احلالة التي مت حتليلها

ال�سكل 3: اأرقام التحليل االأ�سا�سية

الدول التي جرى حتليلها
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"الذكاء اال�سطناعي" هو علم جعل االآالت تقوم باأمور تتطلب 
ذكاًء فيما لو قام بها االإن�سان.

مارفن من�سكي )عامل ريا�سيات، وعامل كمبيوتر، ورائد يف جمال الذكاء 
اال�سطناعي(.

امل�ساعدون  العميق،  االآيل/التعلم  )التعلم  الذكية  االأجــهــزة  �سُتحدث 
اكت�ساف  املعرفيون،  اخلــرباء  امل�ست�سارون  االفرتا�سيون،  ال�سخ�سيون 
االأ�سئلة  على  االإجابة  التفاعلية،  امل�ستخدم  واجهات  الذكية،  البيانات 
باللغات الطبيعية، اإلخ( تغريات تقنية جذرية ب�سبب اآثارها املتوخاة على 
املزايا  واإن  واملهنية(.  )ال�سخ�سية  للمواطنني  اليومية  واحلياة  املجتمع 
التناف�سية لهذه التقنيات النا�سئة يف جمال االأعمال تتمثل يف القدرة على 
توفري هوام�س ربح اأعلى، كما من �ساأنها اأن توؤدي اإىل زيادة كفاءة عمليات 

الت�سنيع.

التوقعات  من  اأخرى  لدورة  العنان  الإطالق  متاأهبة  الذكية  االآالت  وتقف 
تتمتع  اجلــذريــة:  والتغريات  ال�سلوكيات،  وتغيري  للمواطنني،  املتنامية 

التقنيات بالقدرة على اإعادة حتديد كيفية خدمة احلكومات ملواطنيها.

الذكاء اال�سطناعي
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 درا�سة حالة: الفلبني - ق�سم العلوم والتكنولوجيا
مركز العمليات الذكية

ملخ�ص

ت�ساعد برجمية مركز العمليات الذكية قادة احلكومة الفلبينية على 
اإدارة احلوادث وحاالت الطوارئ املختلفة مثل الكوارث الطبيعية، عرب 

تقدمي االأفكار الت�سغيلية.

التعاون عن كثب ويف  للبيانات عرب  النظام ت�سّورات متكاملة  ويوفر 
الوقت الفعلي، اإ�سافة اإىل تقدمي التحليالت العميقة مل�ساعدة االأجهزة 
املعنية يف املدينة على حتقيق اأكرب كفاءة ممكنة من عمليات املدينة.

االإنرتنت،  على  ولوحات حتكم  متكاملة،  النظام من خرائط  ويتكون 
وتقارير قابلة للتخ�سي�س، وخوارزميات حتليلية متعددة، واإجراءات 
ت�سغيل معيارية تفاعلية وغريها من االأدوات لتح�سني عمليات املدينة 

واال�ستجابة للحوادث اأو حاالت الطوارئ.

الموؤ�س�سة

ق�سم العلوم والتكنولوجيا

المنطقة والموقع

الفلبني

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: الذكاء اال�سطناعي )م�ست�سار خبري معريف(.	 

)خدمة 	  االأداء  عالية  وتقنيات  ال�سحابة  االأخــــرى:  التقنيات 
املفتوحة(  البيانات  الــبــيــانــات،  جمــال  يف  و�ساطة  ال�سحابة، 

واملن�سات الذكية )من�سات البيانات ال�سخمة(.

الفلبني - ق�سم العلوم والتكنولوجيا - مركز العمليات الذكية بالتف�سيل

ك�سف ق�سم العلوم والتكنولوجيا و�سركة "اآي بي اإم" )IBM( عن  مركز 
الإدارة  للقيادة  نقطة مركزية  لتوفري  عمليات ذكية جديد خم�س�س 

الكوارث.

على  الفلبينية  احلكومة  م�ساعدة  على  اجلــديــد  املــركــز  و�سيعمل 
اجلارية  الكوارث  من  اأف�سل  ب�سكل  والتعايف  اال�ستجابة  جهود  اإدارة 

وامل�ستقبلية.

احلل  هذا  يعمد  املعرفيني،  اخلرباء  امل�ست�سارين  تكنولوجيا  وبف�سل 
يف  ــا  واإدراجــه خمتلفة  م�سادر  مــن  البيانات  �سحب  اإىل  املتكامل 
وجهة نظر م�سرتكة، ليزود بذلك مديري الطوارئ مبعلومات هامة، 
اأول  فعل  وردود  املتطرفة،  الطق�س  اأحــداث  عن  امل�سبق  االإنــذار  مثل 
اإىل حالة  اإ�سافة  املت�سررة،  واالأ�سر  ال�سحايا  امل�ستجيبني حول عدد 

املباين والطرق والبنية التحتية.



13اأف�شل التقنيات النا�شئة يف احلكومات

وتوفر م�سادر البيانات املوزعة هذه خطة للتحليالت وال�سيناريوهات 
ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  للكوارث.  احلكومة  ا�ستجابة  ودمــج  لتب�سيط 

�سيوفر احلل ات�ساالت متقدمة الأول امل�ستجيبني وموظفي الطوارئ.

ولهذه احللول تاأثري كبري على املواطنني كونها تعالج حاجة احلكومة 
لتح�سني دعم اتخاذ القرار، ف�ساًل عن توفري نقطة االنطالق الإدارة 

اال�ستجابات امل�ستقبلية على نحو اأف�سل.

فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=TSsoJ1u1UBw
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درا�سة حالة: حكومة �سنغافورة - نظم املحادثة

ملخ�ص

ت�سعى حكومة �سنغافورة اإىل ا�ستخدام التكنولوجيا لتح�سني اخلدمات 
"�ساتبوت" للخدمات  العامة، وهي تبني حاليًا منوذج املتحدث االآيل 
املنفذ  االفرتا�سي  للم�ساعد  متطور  منــوذج  وهــو  املختارة،  العامة 
واالت�ساالت  املعلومات  تقنيات  لتنمية  العامة  الهيئة  و�ستعمد  �سابقًا. 
العامة  اإىل ا�ستخدام حو�سبة التخاطب لتقدمي اخلدمات  "اإنفوكوم" 

املختارة يف اإطار مبادرة جديدة ت�سمى "املحادثة كمن�سة".

التحول  على  لل�سيطرة  وحماولة  جذريًا  تغيريًا  املبادرة  هذه  وتعترب 
اأجهزة  مع  فاأكرث  اأكــرث  النا�س  حتدث  �سيزداد  احلو�سبة:  يف  املقبل 
الكمبيوتر، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل اأكرب حتول يف تفاعل الكمبيوتر 

منذ اإطالق واجهة امل�ستخدم الر�سومية.

الموؤ�س�سة

حكومة �سنغافورة

المنطقة والموقع

�سنغافورة

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: الذكاء اال�سطناعي )نظم املحادثة(.	 

اللغات 	  )مــعــاجلــة  اال�ــســطــنــاعــي  ــاء  ــذك ال ــرى:  ــ االأخـ التقنيات 
اإ�سراك  )مــراكــز  املواطنني  وحتليالت  وم�ساركة  الطبيعية(، 

العمالء(.

حكومة �سنغافورة - نظم املحادثة بالتف�سيل

التفاعل مع  للمواطنني والناخبني  "املحادثة كمن�سة"  �ستتيح مبادرة 
ت�ستجيب  التي  الذكية  اخلدمات  العامة:  خلدماتهم  الرقمية  احلياة 
وتت�سرف وتتوا�سل بطرق جديدة من �ساأنها زيادة القدرات واخلربات 

الب�سرية بطريقة جديرة بالثقة.

وبعبارة اأخرى، �ستكون "املحادثة كمن�سة" الو�سيلة اجلديدة لتقدمي 
اخلدمات احلكومية للمواطنني بطريقة اأكرث �سهولة.

التالية هي ت�سميم وتطوير حو�سبة التخاطب على  و�ستكون اخلطوة 
موقع احلكومة ال�سنغافورية.

و�سيتم تنفيذ عملية التحول اإىل حو�سبة التخاطب مع املواطنني على 
ثالث مراحل:

»�ساتبوت« 	  االآيل  املتحدث  احلكومة  �ستبني  االأوىل،  املرحلة  يف 
الذي �سيجيب على اأ�سئلة واقعية ب�سيطة.

»�ساتبوت« 	  االآيل  املتحدث  �سي�ساعد  الثانية،  املرحلة  يف  اأمــا 
املواطنني على اإجناز املهام واملعامالت داخل املواقع احلكومية.

خلدمة 	  م�ستخدم  لكل  »�ساتبوت«  تخ�سي�س  �سيتم  واأخـــريًا، 
احتياجاته ب�سكل اأف�سل.
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الفوائد االأ�سا�سية املحققة للمواطنني:	 

مدار 	  على  احلكومة  مع  التوا�سل  واإمكانية  الــراحــة  من  مزيد 
ال�ساعة وطيلة اأيام االأ�سبوع.

اإجابات �سريعة ومت�سقة ومبا�سرة على اال�ستف�سارات.	 

توافر االعتماد على الذات وتقليل احلاجة اإىل االت�سال مبراكز 	 
االت�سال.

اأي عناء يف 	  تكبد  امل�ساعدة من دون  القدرة على احل�سول على 
معرفة اجلهة التي عليك اال�ستعانة بها.

جتربة م�ستخدم اأف�سل من خالل ا�ستخدام املحادثات للح�سول 	 
على امل�ساعدة.

https://www.youtube.com/user/IDASingapore:فيديو
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درا�سة حالة: احلكومة الهولندية - ا�ستخدام التنقيب يف 
 )Machine Learning( والتعلم االآيل )Text Mining( الن�سو�ص

للك�سف عن االإ�ساءات لالأطفال

ملخ�ص

فوفقًا  وا�سع،  نطاق  على  االأطــفــال  معاملة  اإ�ــســاءة  تنت�سر  لالأ�سف، 
لتقديرات منظمة ال�سحة العاملية يف عام 2001، كان 40 مليون طفل 
اأو االإهمال �سنويًا. وعالوة على ذلك، خل�ست  عر�سة ل�سوء املعاملة 
اأ�سل  من  واحدة  حالة  اأن  اإىل   2015 عام  اأجريت  بريطانية  درا�سة 
ثمان حاالت من �سحايا االعتداء اجلن�سي فقط هي التي ت�سل اإىل 

علم خدمات ال�سرطة وخدمات رعاية االأطفال.

هولندا  يف  الوطنية  ال�سحية  الرعاية  منظمة  ا�ستخدمت  ذلك،  ومع 
جميع البيانات �سبه الطبية غري املنظمة التي ح�سلت عليها من خالل 
زيارات االأطفال اإىل االأطباء الإجراء حتليالت تنبوؤية بغية اإن�ساء نظام 
ُت�ساء  دعم اتخاذ القرارات ميّكن تلقائيًا من حتديد االأطفال الذين 

معاملتهم.

الموؤ�س�سة

»جي جي دي« - )منظمة ال�سحة الوطنية الهولندية(.

المنطقة والموقع

هولندا

التقنيات الم�ستخدمة

اللغات 	  )معاجلة  اال�سطناعي  الــذكــاء  الرئي�سية:  التقنيات 
الطبيعية(.

)حتليالت 	  املواطنني  وحتليالت  م�ساركة  االأخـــرى:  التقنيات 
ذكية  ومن�سات  واإعــالمــيــة(،  اجتماعية  وحتليالت  �سخ�سية 

)من�سات البيانات ال�سخمة(.

 )Text Mining( احلكومة الهولندية - ا�ستخدام التنقيب يف الن�سو�ص
والتعلم االآيل )Machine Learning( للك�سف عن اإ�ساءة معاملة االأطفال 

بالتف�سيل

يف  ح�سا�سة  م�ساألة  عليهم  املعتدى  االأطفال  عن  االآيل  الك�سف  يعّد 
جمتمعات اليوم التي تفتقر اإىل االأ�سخا�س املدربني تدريبًا جيدًا يف 
اأن جميع  اإىل  اأملانية حديثة )2016(  درا�سة  وخل�ست  االإطار.  هذا 
اإ�سافية  تدريبات  يتلقوا  اأن  ينبغي  الطفل  حماية  جمال  يف  العاملني 
متعددة التخ�س�سات، اإال اأن هذا النوع من التدريب اأثبت باأنه مكلف 

وي�ستغرق الكثري من الوقت.

اإن ما يعوق التحليل االآيل لبيانات �سحة االأطفال هو حقيقة اأن جزءًا 
هو  االأطفال  عن  املوؤ�س�سات  متلكها  التي  الطبية  البيانات  من  كبريًا 
غري منظم، ومدون على �سكل مالحظات ن�سية. وعلى النقي�س من 
على  االعتداء  موؤ�سرات  على  العثور  ي�سعب  فاإنه  ال�سمنة،  موؤ�سرات 

االأطفال يف البيانات املنظمة.
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ونتيجة لهذا البحث، فقد مت اإن�ساء نظام دعم اتخاذ القرار لتحديد 
اإ�ساءة معاملة االأطفال، بناًء على املعرفة التي جرى احل�سول عليها 
ب�سكل اأ�سا�سي من ال�سجالت الطبية و�سبه الطبية غري املنظمة، وذلك 

با�ستخدام نهج التعلم االآيل.

ويتم تعزيز وحت�سني هذا النموذج ب�سكل م�ستمر من خالل ا�ستخدام 
يتم  مرة  كل  يف  ال�سحية  الرعاية  يف  العاملني  وتعليقات  مالحظات 

فيها حّل ق�سية ما واإغالقها يف نظام املعلومات.

)بناء  املفتوح  امل�سدر  هي  امل�ستخدمة  االأ�سا�سية  التكنولوجيا  وكانت 
على لغة وحزم »بيثون«(.

باأربعة  اأكرب  امل�سروع  العمل يف هذا  اأكرث حتديدًا، فقد كان  وب�سورة 
اأ�سعاف، حيث ت�سمن:

حتتوي  باالأطفال  اخلا�سة  البيانات  كانت  اإذا  ما  لتحديد  درا�سة   .1

على اأمناط ت�سري اإىل اإ�ساءة معاملتهم.
2. مقارنة بني اأ�ساليب التعلم االآيل لهذه املهمة.

الرعاية  يف  املتخ�س�سني  قبل  من  االأ�ساليب  هــذه  بع�س  تقييم   .3

ال�سحية.
4. تنفيذ منوذج التنبوؤ يف البلدية الهولندية من خالل »واجهة برجمة 

.)API( »التطبيقات

اجلدير ذكره اأنه ال توجد اأي �سابقة يف حتديد اإ�ساءة معاملة االأطفال 
ا�ستخدمت  �سابقة  اأبــحــاث  توجد  وال  الطبية،  �سبه  الن�سو�س  من 

البيانات �سبه الطبية غري املنظمة للتحليالت التنبوؤية.

البحث من ق�سم �سحة  الإجــراء هذا  الالزمة  البيانات  توفري  لقد مت 
االأطفال )JGZ( يف اأكرب منظمة لل�سحة العامة يف هولندا وهي »جي 

اإىل ذلك، قّدم ق�سم �سحة االأطفال  اأم�سرتدام«. باالإ�سافة  جي دي 
االأطــفــال يف جمموعة  اأطــبــاء  املــعــارف واخلـــربات من خــالل  اأي�سًا 
اخلا�سة  جزئيًا(  )الطبية  امللفات  من  البيانات  وتكونت  »�سكروم«. 

بنحو 13،170 طفاًل ولدوا يف عام 2010 يف منطقة اأم�سرتدام، وبلغ 
البحث(.  هذا  اأجري  )عندما   2015 عام  يف  الرابعة  �سن  جميعهم 
فقد  طفل،  لكل  االأطــفــال  �سحة  بق�سم  ات�سااًل   14.8 معدل  ومــع 
 .195،188 بلغت  فردية  بيانات  ت�سجيل  الزيارات عن  هذه  اأ�سفرت 
وقام ق�سم �سحة االأطفال بت�سنيف 657 من اأ�سل 13،170 طفاًل يف 
خانة االأطفال املفرت�س اأنه مت االعتداء عليهم على مدى اأربعة اأعوام. 
اأن هوؤالء  اإىل  ت�سري  االأطفال  ق�سم �سحة  تقديرات  اأن  اجلدير ذكره 
االأطفال البالغ عددهم 657 طفاًل ي�سكلون من 25 اإىل 30 يف املائة 

فقط من االأطفال الذين كان ينبغي ت�سنيفهم.

ريا�سيًا  الــقــرار  دعــم  نظام  عن  الناجت  االأداء  تقييم  يتم  ومل  هــذا 
اأدىل  التي  تلك  مع  الت�سنيفات  مقارنة  اأي�سًا من خالل  بل  فح�سب، 
بها خرباء ق�سم �سحة االأطفال حول اإ�ساءة معاملة االأطفال. كما اأدت 
الدرجة العالية من التوافق بني اخلرباء وطاقم امل�سنفني، اإىل قبول 
النهائيني  امل�ستخدمني  �سفوف  يف  املقرتح  القرار  دعم  لنظام  وا�سع 

من هيئة الرعاية ال�سحية لل�سباب الهولندية.

وبف�سل هذا النظام تتوفر قدرة كبرية على حتليل البيانات بطريقة 
العمل املعتادة للعاملني يف الرعاية ال�سحية واالجتماعية مبا يف ذلك 

املالحظات والتقارير غري املنظمة واملدونة باللغة الطبيعية.

فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=m3JPt1W40QI

109929521/https://vimeo.com
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 ،2009 "بلوك ت�سني" يف عام  اأول ظهور لتقنية التعامالت الرقمية  منذ 
�سهد االهتمام بهذه التكنولوجيا اجلديدة زيادة مّطردة. ويف هذا ال�سياق 
فقد تو�سل كل من "�سليكون فايل" و"وول �سرتيت" و�سنغافورة وهونغ كونغ 

اإىل اأفكار عظيمة م�سحوبة مباليني الدوالرات الالزمة لتطويرها.

ويتم تنفيذ التطبيقات االأوىل لهذه ال�سبكة العاملية امل�ستقلة عن احلكومات 
ال�سغرية،  النا�سئة  ال�سركات  قبل  من  واخلا�سة،  العامة  واملنظمات 

واملجتمعات ذات امل�سدر املفتوح.

اخلرباء  اأن  اإال  التجريبية،  مراحلها  يف  تــزال  ال  اأنها  من  الرغم  وعلى 
كل  يف  جــذريــة  حتـــوالت  اإحـــداث  اإىل  التقنية  هــذه  ــوؤدي  تـ اأن  يتوقعون 
تلك  وخا�سة  الو�ساطة،  من  عالية  م�ستويات  ت�سهد  التي  القطاعات 
اأو  لها،  التقليديون  احلرا�س  هم  الو�سطاء  فيها  يكون  التي  القطاعات 
االأطــراف.  بني  امل�سالح  يف  حمتماًل  ت�ساربًا  جت�سد  التي  الكيانات  تلك 
القطاعات  عن  و�سوحًا  االأكرث  املثال  الدولية  التحويالت  جمال  ويج�سد 
»بلوك  اأما فيما يخ�س القطاعات االأخرى، فاإن تقنية  االأوىل املذكورة. 
للطاقة  التحتية  البنى  مثل  قطاعات  يف  جذريًا  تغريًا  �سُتحدث  ت�سني« 
واالت�ساالت، كما �سُتحدث تغيريات جذرية كذلك يف اإنرتنت االأ�سياء عن 

طريق متكني الهياكل القابلة للتطوير ملا ُي�سمى "اقت�ساد االأ�سياء".

تقنية التعامالت الرقمية »بلوك ت�سين« 
وال�سجالت الالمركزية
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درا�سة حالة: ال�سجالت ال�سحية االإلكرتونية القائمة على تقنية 
"بلوك ت�سني" يف اإ�ستونيا

ملخ�ص

جمال  يف  �سديدة  ــة  روؤي و�ساحبة  رائــدًة  دولــة  حاليًا  اإ�ستونيا  تعترب 
احلكومة االإلكرتونية.

اأنظمة  من  كبرية  ملجموعة  ت�سني«  »بلوك  تقنية  ا�ستخدام  ويعترب 
للحكومة  اإ�ستونيا  منهجية  يف  التوجهات  اأهم  من  ال�سجالت،  اإدارة 
اإ�ستونيا  يف  االإلكرتونية  ال�سحة  موؤ�س�سة  ن�سر  يعد  كما  االإلكرتونية. 
املو�سوعة  املبادرات  اأن�سج  ت�سني«،  »بلوك  تقنية  على  قائم  لنظام 

حاليًا، لتاأمني �سجالت الرعاية ال�سحية الأكرث من مليون مري�س.

الموؤ�س�سة

ال�سحة  "موؤ�س�سة  اخلــا�ــس  والــقــطــاع  اإ�ستونيا  حكومة  بــني  تــعــاون 
.)Estonian eHealth Foundation( "االإلكرتونية يف اإ�ستونيا

المنطقة والموقع

اإ�ستونيا

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: تقنية "بلوك ت�سني" وال�سجالت املالية املوزعة 	 
)تقنية "بلوك ت�سني" وال�سجالت املالية املوزعة(.

ال�سخمة 	  البيانات  )من�سات  ذكية  من�سات  االأخــرى:  التقنيات 
و�سبكات االت�ساالت(.

ال�سجالت ال�سحية االإلكرتونية القائمة على تقنية “بلوك ت�سني” يف 
اإ�ستونيا بالتف�سيل

التزم املجتمع االإ�ستوين )احلكومة واملوؤ�س�سات اخلا�سة واملواطنون( 
العامل،  يف  اإلكرتونية  دولة  اأول  اإىل  الدولة  بتحويل   1991 عام  منذ 

يقطنها مواطنون اإلكرتونيون.

وكان التزام اإ�ستونيا بتقنية املعلومات �ساماًل، حيث حققت هذه الدولة 
املثال، كانت رائدة  النتائج املذهلة. فعلى �سبيل  اال�سكندنافية بع�س 
يف تقدمي جواز ال�سفر االإلكرتوين ملواطنيها، واليوم هي اأول دولة يف 

العامل تقوم باإن�ساء مفهوم املقيمني االإلكرتونيني.

وبلغ انت�سار ا�ستخدام تقنية املعلومات حدًا كبريًا، لدرجة اأن هجومًا 
اأنه كان بتنظيم من رو�سيا،  2007، يعتقد  اإلكرتونيًا �ساماًل يف عام 

اأدى اإىل انهيار الدولة تقريبًا.

وبداأت اإ�ستونيا باإعادة ترجمة مفهوم “احلكومة االإلكرتونية” عندما 
قررت القيام بعملية تغيري جذرية لنظام �سجالتها العامة )الرعاية 

ال�سحية، العقود، والزواج...(.

الرقمية،  لل�سحة  التحتية  البنية  هي  املبادرات  هذه  اأن�سج  وكانت 
والتي تعترب مبادرة بتقنية “بلوك ت�سني”، باالإ�سافة اإىل كونها ت�سمل 
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عملية اإعادة ت�سميم وا�سعة لالإجراءات الطبية، مبا يف ذلك الرقمية 
الوا�سعة للوثائق الطبية.

ال�سحية  الرعاية  جمال  يف  ت�سني”  “بلوك  تقنية  ا�ستخدام  وي�سكل 
عددًا من التحديات الفريدة، مثل:

“بلوك 	  تقنية  ال�ستخدام  التقليدية  احلاالت  عك�س  على  ال�سرية: 
ال�سجالت  اإدارة  تتطلب   ،)Bitcoin( “بيتكوين”  مثل  ت�سني” 
االأع�ساء  الدول  يف  )وخا�سة  ال�سرية  من  عاليًا  م�ستوًى  الطبية 
يف االحتاد االأوروبي، اخلا�سعة لقانون حماية البيانات 46/95/

املالية  ال�سجالت  اأي  “املعتادة”،  املنهجية  تعترب  ال  لــذا   ،)EC

املرتبطة  ت�سني”  “بلوك  تقنية  وتتطلب  جُمدية.  علنًا،  املقروءة 
جميع  اأن  )اأي  املن�ساأة  م�ستوى  على  حماية  ال�سحي  باملجال 
ال�سجالت ال�سحية، بغ�س النظر عن التقنية امل�ستخدمة، تتطلب 

م�ستوًى منا�سبًا من الو�ساية الفعلية(.

احلماية الت�سفريية: ت�ستبعد احلماية املادية احلاجة اإىل اأ�ساليب 	 
“بيتكوين”(  قبل  من  املعتمدة  املنهجية  )مثل  امل�سّفر  التوقيع 
لت�سجيل  املوجهة  “بلوك ت�سني”  ت�ستخدم عادًة يف وحدات  والتي 

املعامالت.

ودقًة 	  اأمانًة  ال�سحية  ال�سجالت  اإدارة  تتطلب  واملقاومة:  التوافر 
ويجب  املعطّلة.  للحاالت  ومقاومة  م�سمونًا  وو�ــســواًل  كاملتني، 
التعامل مع جميع التهديدات املرتبطة بهذه املتطلبات اعتبارًا من 

اخلطوة االأوىل.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه ال توجد اليوم اأ�ساليب ت�سفري ذات مفتاح عام 
ومقاومة الأ�ساليب الت�سفري اجلديدة الفعالة، ويف الواقع، فمن املتوقع 
الالزم  الن�سوج  اإىل  لت�سل  اأعــوام   10 اإىل  االأ�ساليب  اأن حتتاج هذه 
ال�ستخدامها. ومن الوا�سح، اأن البنى التحتية التي حتمل هذه االأهمية 

والنطاق الوا�سع مثل ال�سجالت ال�سحية االإلكرتونية الوطنية يجب اأن 
تكون مقاومة لهذه التهديدات املتوقعة.

�سركة  مــع  بال�سراكة  اإ�ستونيا  يف  املطبقة  اال�ستجابة  واأطــلــقــت 
“جاردتامي” )Guardtime( النا�سئة يف اإ�ستونيا، والتي تقّدم تقنية 

وتعتمد  م�سّفرة،  غري  بكونها  وتت�سف  متطورة  خا�سًة  ت�سني”  “بلوك 

على الالمركزية، واآمنة.

“اأوراكل”  تقنية  اإ�ستونيا  يف  االإلكرتونية  ال�سحة  موؤ�س�سة  وت�ستخدم 
دمج  ويتم  لديها  املر�سى  �سجالت  وتخزين  ملعاجلة   )Oracle(
“بلوك ت�سني” ذات البنية التحتية اخلالية من مفاتيح التوقيع  تقنية 
ما  “اأوراكل”،  بيانات  قاعدة  حمــرك  يف  “جاردتامي”  من   )KSI(
يقدم م�ستويات اأعلى من االأمن وال�سفافية وقابلية التدقيق واحلوكمة 
وتعترب  املر�سى.  �سجالت  حياة  دورة  واإدارة  االإلكرتونية  لالأنظمة 
ال�سجالت التي تتمتع باآلية البنية التحتية اخلالية من مفاتيح التوقيع 

غري قابلة للدح�س.

على  قــادرة  وهي  حمــدودة،  غري  تو�سع  باإمكانية  التقنية  هذه  وتتمتع 
اخلا�سة  ت�سني”  “بلوك  وحدة  يف  لها  امل�سرح  غري  التغيريات  ك�سف 
اإىل  الدخول  من  املهاجمون  متكن  لو  وحتى  ال�سحية،  بال�سجالت 
يحتاج  وال  بها.  قــامــوا  التي  التغيريات  عــن  الك�سف  �سيتم  املــوقــع، 
اإ�ستونيا،  يف  االإلكرتونية  ال�سحة  موؤ�س�سة  بكلمة  الوثوق  اإىل  املر�سى 

اإذ اأنه ميكنهم اأن يتاأكدوا باأنف�سهم من �سالمة �سجالتهم ال�سحية.

فيديو
https://e-estonia.com/the-story/the-story-about-

 /estonia
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يعي�س املواطنون يف ع�سر من انت�سار البيانات، حيث يولد كل فعل بيانات 
بداأت  التقليدية،  املعلومات  تقنية  اأنظمة  تقادم  ومع  معاجلتها.  ميكن 
االبتكارات املتعلقة بالتحليالت بالربوز. ومبا اأن كل جمموعة من البيانات 
اأكرث  اإىل طريقة  املوؤ�س�سات  ت�سعى  ومعاجلتها وحتليلها،  تخزينها  ميكن 

فعالية لتطوير احتياجاتها مع زيادة قيمة اأعمالها يف الوقت ذاته.

ويجب اأن ُيعترب القطاع العام عامل متكني للتحول الرقمي، يقدم خدمات 
و�سائل  حتليالت  اأن  ويبدو  مواطنيه.  احتياجات  متابعة  عرب  اأف�سل 
اإ�سراك العمالء، والتحليالت ال�سخ�سية،  التوا�سل االجتماعي، ومراكز 

هي املحرك الرئي�سي لتحول احلكومة الرقمي.

من  جُتمع  التي  الفعلي  الوقت  يف  البيانات  ا�ستغالل  يف  التحدي  ويكمن 
النا�س  بني  يربط  ب�سكل  م�ستمر  ب�سكل  وامل�ست�سعرات  واالأجهزة  النا�س 

واملدن واحلكومات وي�سمن االأمن واخل�سو�سية.

اإ�سراك المجتمع والتحليالت
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درا�سة حالة: الرعاية ال�سحية لدى حكومة الدمنارك

ملخ�ص

عملت احلكومة الدمناركية على حتديث نظام الرعاية ال�سحية لديها 
اأعوام عدة. ومت تنفيذ العديد من املبادرات من عدد من  على مدى 
امل�ساريع وا�سعة النطاق للرعاية ال�سحية عن بعد، والتي عملت حتى 
عام 2015، لبناء م�ست�سفيات جديدة متخ�س�سة وتعتمد ب�سكل كبري 

على الكومبيوتر.

فعالية  اأكــرث  �سحية  رعاية  نظام  و�سع  يف  االأ�سا�سي  الهدف  ويكمن 
وا�ستدامة، ميكن الو�سول اإليه من قبل اجلميع وي�ستجيب الحتياجات 

املواطنني، ويح�سن الوقاية من االأمرا�س، والت�سخي�س والعالج.

الموؤ�س�سة

احلكومة الدمناركية.

المنطقة والموقع

الدمنارك

التقنيات الم�ستخدمة

)التحليالت 	  والتحليالت  املواطنني  م�ساركة  الرئي�سية:  التقنيات 
ال�سخ�سية(.

)من�سات 	  والتحليالت  املواطنني  م�ساركة  االأخـــرى:  التقنيات 
االأ�سياء  واإنرتنت  العمالء(  اإ�سراك  ومراكز  ال�سخمة  البيانات 

)�سبكات االت�ساالت(.

الرعاية ال�سحية لدى حكومة الدمنارك بالتف�سيل

الرقمية  بتقنية  ــدمنــاركــي  ال ال�سحية  الــرعــايــة  نــظــام  يت�سف 
واال�ستخدام  ال�سحية  الرعاية  مزودي  بني  االإلكرتونية  واالت�ساالت 
االإدارة  حت�سني  بهدف  االرقمية  العمل  واإجــراءات  للبيانات  املنهجي 
الذاتية وجودة حياة املواطنني ) وخا�سة املجموعات املعر�سة للخطر 

مثل املر�سى امل�سابني باأمرا�س مزمنة(.
تقنيات  االأولــيــة  والتجارب  اال�ستثنائية  امل�ساريع  بع�س  وت�ستخدم 

التحليالت ال�سخ�سية للم�ساعدة يف حتقيق اأهدافها املحددة اأدناه:
واال�ــســطــرابــات 	  بال�سكري  املــ�ــســابــني  املــواطــنــني  بــني  ــربــط  ال

م�سوؤويل  بــني  الــربــط  الكال�سيوم:  وا�ــســطــرابــات  اال�ستقالبية 

الرعاية ال�سحية من خالل عيادات خارجية افرتا�سية الأمرا�س 
 20 من  اأكرث  بني  امل�سروع  يربط  اأن  املتوقع  ومن  ال�سم،  الغدد 
األف مري�س من خالل ا�ست�سارات الفيديو يف اجلزء اجلنوبي من 

الدولة ويف زيالند.

والذي 	  االأول:  النمط  من  ال�سكري  بداء  امل�سابني  ال�سباب  ربط 
ال�سلة.  البيانات ذات  ومراقبة  امل�ست�سفيات  بربط طاقم  ي�سمح 

ومت ن�سر النظام بالفعل يف كوبنهاجن وزيالند.
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التاأهيل والعالج الفيزيائي يف املنزل: اأطلق بالفعل يف كوبنهاجن 	 
ويهدف اإىل تقليل حاالت اإعادة الدخول اإىل امل�ست�سفيات.

ــوي املــزمــن 	  ــرئ ــداء االنــ�ــســداد ال مــراقــبــة املــر�ــســى املــ�ــســابــني بـ
)COPD(: م�سروع على امتداد الدولة ملراقبة خمتلف البيانات 
اأولية  جتارب  اإطالق  ومت  تقريبًا.  الفعلي  الوقت  يف  ال�سلة  ذات 

بالفعل يف املنطقة ال�سمالية.

برنامج ملراقبة مر�سى القلب: اأطلق بالفعل يف املنطقة ال�سمالية 	 
جلوتالند.

للعناية بامل�سنني: ي�سمل مبادرات 	  الدائمة  للرعاية  تقنية جديدة 
عدد  اإدارة  التمري�س  لطاقم  ميكن  حيث  امل�سنني  دور  مثل  عدة 
كبري من زيارات الرعاية بدعم من تطبيق على الهواتف اجلوالة، 
اأو حلول اإعادة التاأهيل االفرتا�سية التي ت�ستخدم اأجهزة ا�ست�سعار 
ملراقبة وت�سجيل التمارين، ما ي�سمح للمواطنني بالقيام بجل�سات 

اإعادة التاأهيل ب�سكل م�ستقل وبطريقة موجهة.

الرعاية 	  عــرب  حـــادة  حـــاالت  يف  امل�ست�سفيات  دخـــول  مــن  احلــد 
املواطنني  لربط  منزلية  مراقبة   :)PAATH( بعد  عن  ال�سحية 
م�ستويات  من  التقليل  بهدف  ال�سحية  الرعاية  امل�سنني مبزودي 
الدخول اإىل امل�ست�سفيات يف احلاالت احلادة. و�سيت�سمن امل�سروع 
ا�ست�سارات فيديو ومراقبة �سغط الدم ومعدالت النب�س وغريها 
من املوؤ�سرات احليوية للمواطنني امل�سنني يف اجلزء اجلنوبي من 

الدولة و�سفيندبورغ.

التعقب الذاتي: تقوم جمموعة من املر�سى يف م�ست�سفى يف فايله 	 
الذاتي  التعقب  خاللها  من  ي�ساعد  و�سيلة  بتجربة  )الدمنارك( 
خدمات الرعاية ال�سحية لتخ�سي�س عالج يكون �سخ�سيًا واأكرث 

فعالية واأ�سهل يف التعامل مع املر�سى.

م�سخة ال�سلكية ملر�سى ال�سرطان: يح�سل 150 مري�س �سرطان 	 
يف  الكيميائي  عالجهم  على  الال�سلكية  امل�سخة  هــذه  بف�سل 

منازلهم.

وبف�سل اأنظمة التعقب مثل االأجهزة اللوحية التي حتوي على معلومات 
ميكن  عــام،  ب�سكل  املزمنة  االأمــرا�ــس  اإدارة  كيفية  حول  واإر�ــســادات 
للمر�سى مراقبة اأنف�سهم. وينقل النظام معلومات خم�س�سة للمر�س 
)�سغط الدم، والنب�س، وت�سبع االأوك�سيجني، والوزن( ب�سكل ال�سلكي 
تو�سع على  النب�س  االأوك�سجني عن طريق  ت�سبع  با�ستخدام مقايي�س 
�سحية  ومــوازيــن  الــدم  ل�سغط  مراقبة  واأجــهــزة  االأ�سابع،  اأطــراف 
الوقت  يف  للمر�سى  ال�سحي  الو�سع  مراقبة  لالأطباء  وميكن  دقيقة. 

الفعلي.

وميكن للمواطنني، عرب هذه االأنظمة الرقمية، الو�سول اإىل بياناتهم 
الطبية اخلا�سة من ال�سجالت ال�سحية الوطنية، و�سجالت ال�سحة 
للطبيب  كما ميكن  وغريها.  االأدوية  ومعلومات   )EHR( االإلكرتونية

املعالج الو�سول اإىل هذه البيانات اخلا�سة مبر�ساه.

ال�ستخال�س   )E-Journal( االإلكرتونية  اليوميات  ت�سميم  ومت 
املعلومات من اأنظمة ال�سجالت الطبية االإلكرتونية )EMR( اخلا�سة 
ال�سحية  الرعاية  ما مينح ممار�سي  املناطق،  من جميع  بامل�ست�سفى 

نظرة عامة عن �سجل املري�س الطبي املتعلق بزيارته للم�ست�سفى.

يحتفظون  الذي  العامني  االأطباء  اإىل عمل  النظام  هذا  ويعود جناح 
ب�سجالت �سحية اإلكرتونية، ويتبادلون 98 يف املائة من هذه ال�سجالت 

وير�سلون 99 يف املائة من الو�سفات اإلكرتونيًا اإىل ال�سيدليات.

فيديو
http://healthcaredenmark.dk/the-case-of-denmark.

 aspx



اأف�شل التقنيات النا�شئة يف احلكومات24

يعترب قطاع الت�سنيع مفتاح تعزيز ون�سر التغيري التكنولوجي، والذي يعترب 
التطور  يحمل  وبالتايل  االقت�سادي.  والنمو  للتناف�س  حيويًا  دافعًا  بدوره 
االجتماعية، مبا  االأهداف  من  لتحقيق عدد  كبرية  اإمكانيات  ال�سناعي 
بني  وامل�ساواة  الفقر،  على  والق�ساء  مرتفعة،  توظيف  معدالت  ذلك  يف 
والرعاية  التعليم  اإىل  اأف�سل  واإمكانية و�سول  العمل،  اجلن�سني، ومعايري 

ال�سحية.

 )Additive Manufacturing( وميّكن الت�سنيع عن طريق االإ�سافات
وبكميات  التكلفة،  فعالة من حيث  التعقيد بطريقة  عالية  اإنتاج مكونات 
اإنتاج منخف�سة ن�سبيًا. وهذا مينح امل�سممني حرية غري م�سبوقة ويطلق 
القادرين على  االأعمال  العنان الإبداعاتهم ويعزز جياًل جديدًا من رواد 
مرتبطة  للدخول  كبرية  عوائق  مواجهة  دون  جديدة  اأ�سواق  ا�ستك�ساف 

بالت�سنيع التقليدي.

الت�سنيع الجديد
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درا�سة حالة: “مايو كلينيك” - الطباعة ثالثية االأبعاد

ملخ�ص

روت�سي�سرت  يف  كلينيك”  “مايو  قامت  تقريبًا  اأعــوام   10 مــدى  على 
الب�سرية  والعظام  الوعائية  واالأنظمة  لالأع�ساء  واقعية  ب�سنع مناذج 
للم�ساعدة اأثناء اجلراحات. ويتم ذلك عن طريق ا�ستخدام الطابعات 
ثالثية االأبعاد، والتي اأ�سارت “مايو كلينيك” اإىل تزايد الطلب عليها.

وت�سمح الطباعة ثالثية االأبعاد للفرق الطبية بت�سنيع ن�سخ من العظام 
التدرب  الطبي  للفريق  وميكن  للجراحة.  �ستخ�سع  التي  االأع�ساء  اأو 
ــاالت غري  واحل اجلــراحــة،  وقــت  تخفي�س  يعني  ما  الن�سخ  هــذه  على 

املتوقعة، باالإ�سافة اإىل حتقيق معدالت جناح اأعلى.

الموؤ�س�سة

“مايو كلينيك”

المنطقة والموقع

الواليات املتحدة االأمريكية

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: الت�سنيع اجلديد )الطباعة ثالثية االأبعاد(.	 

الــروبــوتــات والــفــ�ــســاء )اأمتــتــة عمليات 	  االأخـــــرى:  الــتــقــنــيــات 
الروبوتات(.

“مايو كلينيك” - الطباعة ثالثية االأبعاد بالتف�سيل

من  واحــدة  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  يف  كلينيك”  “مايو  تعترب 
اجلهات الرائدة يف ا�ستخدام الطباعة ثالثية االأبعاد يف جمال الرعاية 
الطباعة  تقنيات  االأمر  بادئ  يف  العيادة  ا�ستخدمت  حيث  ال�سحية. 
ثالثية االأبعاد لالأطراف ال�سناعية. وتبع ذلك طباعة العظام، واأخريًا 
اأ�سبح التح�سري للعمليات هو اال�ستخدام االأكرث �سيوعًا لهذه التقنية. 
اأنواع  للعديد من  التح�سري  اإىل جراحات الر�سو�س، يتم  وباالإ�سافة 
العمليات با�ستخدام هذه التقنية، مثل ا�ستئ�سال االأورام واجلراحات 
واأ�سبحت  اإليها.  الو�سول  ي�سعب  مواقع  اإىل  الو�سول  تتطلب  التي 
العمليات التي كانت ت�ستغرق وقتًا طوياًل وحتمل نتائج متقلبة، تنجز 

بثقة اأكرب ويف وقت اأق�سر بكثري، وبنتائج ميكن توقعها ب�سكل اأكرب.

 ويعمل اأكرث من 200 من اأخ�سائي االأ�سعة والعديد من االأخ�سائيني 
االآخرين با�ستخدام تقنية الطباعة ثالثية االأبعاد يف “مايو كلينيك”.

من  متنوعة  جمموعة  لتدريب  دورات  حاليًا  كلينيك”  “مايو  وتدّر�س 
جمال  يف  االأبــعــاد  ثالثية  الطباعة  تقنيات  ال�ستخدام  املخت�سني 

الرعاية ال�سحية يف الواليات املتحدة.

فيديو
 https://youtu.be/SYq1zNKFcdI
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واأداء  احلو�سبة،  مثل  التقنيات  من  متنوعة  جمموعة  الروبوتات  ت�سمل 
واملعاجلات،  اال�ست�سعار،  واأجهزة  الطاقة،  واإلكرتونيات  البطاريات، 

والذكاء اال�سطناعي، وغريها.

ا�ستخدام  فيها  يتطور  بيئة  اإىل  التقنيات  هــذه  يف  االبــتــكــارات  وتـــوؤدي 
من  متنوعة  جمموعة  حلل  النا�سئة،  املجاالت  من  العديد  يف  الروبوتات 

امل�ساكل تكون فيها الروبوتات التقليدية غري جمدية.

اأن  ميكن  ذلك،  على  وعالوة  ات�سااًل،  اأكرث  حاليًا  الروبوتات  واأ�سبحت 
عن  التعليمات  اإىل  الو�سول  اإىل متكني  ال�سحابية  احلو�سبة  فوائد  توؤدي 
ب�سكل  القيادة  ذاتية  كوحدات  الروبوتات  برجمة  �سرورة  من  بداًل  بعد، 

كامل.

جمال  يف  االأ�سا�سية  املنهجيات  مــن  واحـــدًا  الف�سائي  النقل  ويعترب 
 )Cubesats( الروبوتات. ويف حني تركز االأقمار اال�سطناعية املكعبة
ذاتية  واملركبات  طيار  دون  الطائرات  تهدف  الف�ساء،  ا�ستك�ساف  على 

القيادة اإىل تقدمي �سبل اأكرث فعالية لتح�سني حياة املواطنني.

واالأقــمــار  الــقــيــادة،  ذاتــيــة  املركبات  مثل:  تقنيات  الفئة  هــذه  وت�سمل 
اال�سطناعية املكعبة، واأمتتة عمليات الروبوتات، والروبوتات االجتماعية، 

والطائرات دون طيار.

علم الروبوتات والف�ساء
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درا�سة حالة: حكومة �سنغافورة - النقل الذكي

ملخ�ص

من  للحد  القيادة  ذاتية  املركبات  ا�ستخدام  �سنغافورة  حكومة  تعزز 
التلوث.

معهد  عن  املتفرعة   ،)NuTonomy( “نيوتونومي”  �سركة  وتقوم 
القيادة.  �سيارات ذاتية  بتجربة   )MIT( للتكنولوجيا ما�سات�سو�ست�س 
وكانت ال�سركة، يف مطلع عام 2016، اأول �سركة حت�سل على ت�سريح 
منطقة  يف  القيادة  ذاتية  ال�سيارات  لتجربة  �سنغافورة  حكومة  من 
باإجراء  “ون-نورث”(. وبداأت حاليًا  �سغرية من املدينة )يف منطقة 

جتارب مع الركاب.

ويف هذه احلالة، يتم تطبيق التعّلم العميق )Deep Learning( يف 
تقنية ال�سيارات للتعرف على االأج�سام.

الموؤ�س�سة

حكومة �سنغافورة.

المنطقة والموقع

�سنغافورة 

التقنيات الم�ستخدمة

ذاتية 	  )املــركــبــات  والف�ساء  الــروبــوتــات  الرئي�سية:  التقنيات 
القيادة(.

التقنيات االأخرى: الذكاء اال�سطناعي )التعّلم العميق(.	 

حكومة �سنغافورة - النقل الذكي بالتف�سيل

العامل  يف  فعليًا  ذكية  دولة  اأول  نف�سها  من  لتجعل  �سنغافورة  تطمح 
بهدف حت�سني جودة حياة  اأبعد حد  اإىل  التقنية  اال�ستفادة من  عرب 

املواطنني.

اإدارة  و�سعت  ملواطنيها،  فعالية  واأكــرث  اأف�سل  خدمات  توفري  وبغية 
النقل الربي )LTA( التي تدير النقل املدين االأهداف التالية:

تقدمي �سبكة نقل بري متكاملة وفعالة ومي�سورة الكلفة وم�ستدامة 	 
لتلبية احتياجات الدولة.

بيئة 	  لدعم  �سنغافورة  يف  الــربي  النقل  واإدارة  وتطوير  تخطيط 
عالية اجلودة واال�ستفادة من عمليات النقل بال�سكل االأمثل.

االأكرث 	  تكون  التي  النقل  و�سيلة  لتعزيز  �سيا�سات  وتطبيق  تطوير 
بكونه  العام  النقل  نظام  ويت�سف  املتنقلني.  حلاجات  مالءمة 
عايل الكفاءة والتنظيم وي�سمح بالو�سول اإىل اأي مكان يف املدينة 

مبنتهى ال�سهولة.

ولتحقيق هذه االأهداف، مت و�سع هذه املبادرة بف�سل ال�سراكة بني 	 
حكومة �سنغافورة و�سركة “نيوتونومي” )اإحدى املوؤ�س�سات التابعة 

ملعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا(.
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الربجميات  �سنغافورة،  حكومة  اإىل  “نيوتونومي”  �سركة  وقدمت 
واخلوارزميات اخلا�سة بها ليتم تطبيقها يف منوذج اأويل من املركبات 
تقنيات  اإىل  واخلوارزميات  الربجميات  هذه  وت�ستند  القيادة.  ذاتية 
من  وغريها  والفيديو  ال�سور  بيانات  على  املطبقة  العميق  التعّلم 

اأ�ساليب تعّلم االآلة لت�سمح لل�سيارة باتخاذ قراراتها.

وتعترب هذه التجربة االأولية مرحلة جتريبية يف منطقة “ون نورث” يف 
ثقافة  لتعزيز  املدينة كمورد عام  املتوقع تطبيقها يف  �سنغافورة ومن 

االقت�ساد التعاوين.

وتفيد املركبات ذاتية القيادة املواطنني من حيث خف�سها لالزدحامات 
ارتفاع  الرغم من  على  اأنه  املالحظ  ومن  التلوث.  ومعدالت  املرورية 

معدالت متّلك ال�سيارات، فاإن االختناقات املرورية يف �سنغافورة تعترب 
اأمرًا نادر احلدوث، على عك�س العديد من املدن املجاورة مثل جاكرتا 

وبانكوك وكواالملبور.

ككل  �سنغافورة  النقل يف  لنظام  فوائد  لتحقيق  املبادرة  وتهدف هذه 
وتطويره لي�سبح �سبكة متكاملة من املركبات ذاتية القيادة التي ميكن 
ذاتية  ال�سيارات  وم�ساركة  القيادة  ذاتية  اأجرة  �سيارات  تت�سمن  اأن 

القيادة.

فيديو
 https://www.youtube.com/watch?v=GVncM0fSELk
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درا�سة حالة: منظمة البحوث الف�سائية الهندية - االأقمار 
اال�سطناعية املكعبة )Cubesats( الهندية

ملخ�ص

اخلا�سة  الف�ساء  وكــالــة  الهندية  الف�سائية  البحوث  منظمة  تعد 
وتكمن  بنغالور.  يف  الرئي�سي  مقرها  ويقع  الهند  جمهورية  بحكومة 
الوطنية”،  التنمية  الأهــداف  الف�ساء  تكنولوجيا  “ت�سخري  يف  روؤيتها 

ومتابعة اأبحاث علوم الف�ساء وا�ستك�ساف الكواكب.

تاأ�س�ست منظمة البحوث الف�سائية الهندية عام 1969، وتطورت من 
ال�سفر”،  من  “البدء  منهجية  تتبع  منخف�سة  ميزانية  ذات  منظمة 
وبناء  وتكامل  اإطــالق  يف  الــرائــدة  املنظمات  اإحــدى  اأ�سبحت  حتى 

االأقمار اال�سطناعية.

الموؤ�س�سة

منظمة البحوث الف�سائية الهندية.

المنطقة والموقع

الهند

التقنيات الم�ستخدمة

اال�سطناعية 	  )االأقمار  والف�ساء  الروبوتات  الرئي�سية:  التقنيات 
املكعبة(.

التقنيات االأخرى: املن�سات الذكية )�سبكات االت�سال(.	 

احلكومة الهندية- االأقمار اال�سطناعية املكعبة الهندية بالتف�سيل

غدت منظمة البحوث الف�سائية الهندية اأحد اأبرز اجلهات يف اأن�سطة 
الف�ساء )ال�سناعية والعلمية(.

بع�س احلقائق االأ�سا�سية:

العاملة 	  االت�ساالت  �سبكات  اأكرب  من  واحــدًة  حاليًا  الهند  ت�سّغل 
باالأقمار ال�سناعية يف العامل: ويقدم نظام االأقمار اال�سطناعية 
)يف  اخلــدمــات  من  كبريًا  عــددًا   )INSAT( الهندية  الوطنية 
واالأر�ــســاد  واالت�ساالت،  والتلفزيوين،  االإذاعـــي  البث  جمــاالت 

اجلوية( مقدمًا خدماته ملعظم االأرا�سي الهندية.

الهند تقنياتها اخلا�سة يف عدة جماالت رئي�سية: متتلك 	  طورت 
الهند )مركبات  وبنيت يف  اإطالق �سممت  الهند حاليًا مركبات 
اال�سطناعية  واالأقــمــار  القطبية  اال�سطناعية  االأقــمــار  الإطــالق 
املرّبدة  ال�سواريخ  وحمركات  االأر�ــس(  مع  املتزامن  املدار  ذات 
اال�سطناعية  ــار  ــم االأق لنقل  ف�سائية  ومــركــبــات   )20-CE(
 ”1-IMS“ خا�سًة، مركبات نقل االأقمار اال�سطناعية ال�سغرية(

.)”2-IMS”و

تعد 	  اال�سطناعية:  االأقمار  اإطــالق  اأعمال  جمال  يف  باهر  جناح 
العامل يف خدمات  رائدًة على م�ستوى   )2007 الهند )منذ عام 
الهند  حطمت   ،2016 يونيو  ويف  اال�سطناعية.  االأقمار  اإطــالق 
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اإطــالق  بعملية  ا�سطناعيًا  قمرًا   20 باإطالقها  قيا�سيًا  رقمًا 
واحدة. ويف عام 2017، وقعت عقودًا الإطالق اأكرث من 80 قمرًا 
االأقمار  قطاع  �سمن  اأ�سا�سي  ب�سكل  الهند  وتعمل  ا�سطناعيًا. 
اأكرث  النطاق،  هذا  يف  وتعد  واخلفيفة،  ال�سغرية  اال�سطناعية 
االأقمار اال�سطناعية  اإطالق  العامل )مركبات  من�سة موثوقة يف 

القطبية، بـ36 عملية اإطالق ناجحة متتالية حتى االآن(.

طـــّورت 	  اال�ــســطــنــاعــيــة:  االأقـــمـــار  ــالق  الإطــ منهجية منــوذجــيــة 
االأقمار  لنقل  �سغرية  )مركبات  ناجحة  تكامل  من�سة  الهند 
االأقمار  خلدمات  االأ�سا�سية”  “الوظائف  توؤمن  اال�سطناعية( 
لتمكني  وغريها(،  والتمو�سع  والتثبيت  )كالطاقة  اال�سطناعية 
االأ�سا�سية  واالأنظمة  املكونات  اإن�ساء  من  املختلفني  املــزوديــن 
“بطريقة غري ماألوفة” وتزويدها باأنظمة  اأقمارهم اال�سطناعية 
هذه  وتعد  م�سابهة.  واأنظمة  ات�ساالت  ونواقل  علمية  كامريات 
االأنظمة االأ�سا�سية )االأنظمة الهندية حلمل االأقمار اال�سطناعية 
الأنظمة  كــيــلــوجــرام   30 اإىل  حمولتها  وتــ�ــســل   ،1 الــ�ــســغــرية 
االأقمار  حلمل  الهندية  واالأنظمة  الدقيقة،  اال�سطناعية  االأقمار 
كيلوجرام   200 اإىل  حمولته  وت�سل   ،2 ال�سغرية  اال�سطناعية 
يف  رئي�سية  عنا�سر  ال�سغرية(  اال�سطناعية  االأقمار  الأنظمة   -

ا�سرتاتيجية الهند يف قطاع الف�ساء.

 Mars( املــريــخ  مــدار  اإىل  الو�سول  ملهمة  الناجح  االإطـــالق  و�سكل 
كبرية  قفزة  للمريخ،  هندي  م�سبار  اأول  وهو   ،)Orbiter Mission

تكنولوجيا  جمــال  يف  العامل  م�ستوى  على  الهند  تفوق  على  ودلــيــاًل 
الف�ساء.

اإ�سافة اإىل ذلك، متتلك الهند برامج �سراكة مع جامعات عدة حول 
جتاربهم  تطوير  على  ال�سباب  والباحثني  الطالب  لت�سجيع  العامل، 
اخلا�سة واأقمارهم اال�سطناعية ال�سغرية ومتناهية ال�سغر ودجمها 
�سمن البنية التحتية لالأقمار اال�سطناعية االأ�سا�سية الهندية، الإن�ساء 

منظومة عاملية رائدة لالأقمار اال�سطناعية الدقيقة بقيادة الهند.

ويتمثل اأحد اجلوانب االأ�سا�سية ملنهجية الهند يف تكنولوجيا الف�ساء يف 
قدرتها على تطوير ريادة عاملية يف اأ�سواق اإطالق االأقمار اال�سطناعية 
ال�سغرية والدقيقة، ويف عملها كـ”مركز” للمبادرات النا�سئة يف جميع 

اأنحاء العامل.

فيديو
https://www.youtube.com/watch?v=JYFX3sVsZ7Y

http://www.isro.gov.in/video-gallery
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درا�سة حالة: حكومة رواندا - طائرات دون طيار 

ملخ�ص

دون  الطائرات  با�ستخدام  للتو�سيل  وطني  نظام  اأول  رواندا  اأطلقت 
يف  املر�سى  اإىل  ــدم  ال لتو�سيل  �سي�ستخدم  حيث  الــعــامل،  يف  طيار 

املناطق النائية يف الدولة.

“زيبالين”  �سركة  قبل  من  امل�سنعة  طيار،  دون  الطائرات  ــداأت  وب
اإىل  الــدم  بتو�سيل  كاليفورنيا  يف  الروبوتات  لت�سنيع   )Zipline(
ّعب  ُي�سَ حيث  روانــدا،  من  الغربي  الق�سم  يف  الــدم  لنقل  من�ساأة   21

�سعف الطرق والبنية التحتية للرعاية ال�سحية الو�سول اإىل املر�سى 
املحتاجني لنقل الدم.

الموؤ�س�سة

حكومة رواندا.

المنطقة والموقع

رواندا

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: الروبوتات والف�ساء )الطائرات دون طيار(.	 

حكومة رواندا - الطائرات دون طيار بالتف�سيل

مقاطعة  يف  كابجاي  مقاطعة  م�ست�سفى  اعتمد   ،2016 اأكتوبر  قبل 
وكان  الــدم،  اإمــدادات  لتو�سيل  الربية  الطرق  �سبكة  على  موهاجنا 

االأمر ي�ستغرق بني اأربع وخم�س �ساعات با�ستخدام �سيارة اإ�سعاف.

اإىل  واإ�سافة  املن�ساأة  يــزورون  الذين  للمر�سى  الكبري  للعدد  ونظرًا 
اأ�سبوعيًا  مرتني  حوايل  خمزونها  املن�ساأة  تعّو�س  املعقدة،  احلــاالت 
بواقع  جديدة  اإمـــدادات  تتطلب  فاإنها  حــوادث،  وقــوع  حال  يف  ولكن 

خم�س مرات اأ�سبوعيًا.

احلكومة  مــع  �سراكتها  عــن  “زيبالين”  اأعلنت  احلــالــة،  هــذه  ويف 
با�ستخدام  بديلة  اإمداد  طريقة  الإيجاد   2016 عام  خالل  الرواندية 
الطائرات دون طيار اخلا�سة ب�سركة “زيبالين”. وقامت ال�سركة لعدة 

اأ�سهر باختبار نظام االإطالق يف مركز للتوزيع يف منطقة موهاجنا.

ب�سكل  م�سنعة  طيار  دون  الطائرات  من  نوعًا   15 جند  اأن  وميكن 
التي  الطائرات،  هــذه  وت�ستطيع  التوزيع.  مركز  بح�سب  خم�س�س 
تدعى “زيب�س”، الطريان مل�سافة ت�سل اإىل 150 كيلومرت ذهابًا واإيابًا 

وحمل ما ي�سل اإىل 1.5 كيلوجرام من الدم.

وميكن للم�سايف املت�سلة ب�سل�سلة التوزيع هذه طلب الدم عرب ر�سالة 
ن�سية فيتم تو�سيله عن طريق اإ�سقاطه باملظلة خالل فرتة متو�سطها 
15 دقيقة، الغية بذلك احلاجة اإىل وجود نظام تربيد اأو عزل على 

منت الطائرة.
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ويعد اخت�سار الزمن املطلوب لتو�سيل اإمدادات الدم اإىل امل�ست�سفيات، 
امليزة الرئي�سية لهذا الربنامج.

وال تتطلب هذه العملية مغادرة الطاقم من املركز ال�سحي الذي يقوم 
بالتزويد للم�ست�سفى كما كان احلال �سابقًا.

ومنذ مراحل الن�سر االأوىل منت احلافظة من 5 اإىل 44 خدمًة على 
امتداد ت�سع هيئات عامة، ومن املتوقع اأن ت�ستمر بالنمو خالل االأعوام 
اأف�سل ملواطني  اأثرها يف تقدمي خدمات رعاية �سحية  ب�سبب  املقبلة 

رواندا.

�سهولة  من  يزيد  ما  النظام،  ا�ستخدام  على  املوظفني  تدريب  ومت 
وجودة اخلدمات املقدمة حيث �سيتمكن املواطنون القاطنون يف اأبعد 

املناطق النائية من الو�سول اإىل خدمات عامة عالية اجلودة.

فيديو
https://youtu.be/OnDpE8uSb7M
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ين�ساأ مفهوم املن�سات الذكية من عامل ميكن فيه لالأ�سياء على اختالف 
للنا�س  ت�ستجيب  اأو  تت�سرف  اأو  اأو حتلل  تتوا�سل  اأو  ت�ست�سعر  اأن  اأنواعها 

واالأجهزة االأخرى بطريقة م�ستقلة.

وتتكون املنظومات من عدد كبري من التقنيات، تواجد العديد منها الأعوام 
من�سات  اأو  االت�ساالت  �سبكات  اأو  ال�سخمة  البيانات  كمن�سات  م�ست 
اإنرتنت االأ�سياء، بينما ن�ساأ بع�سها االآخر موؤخرًا. ومع اأن تقنيات اأجهزة 
اال�ست�سعار وجدت منذ عقوٍد من الزمن، اأ�سبحت اأجهزة اال�ست�سعار يف 
وقتنا الراهن اأكرث ذكاًء واأرخ�س �سعرًا اإ�سافًة لكونها مت�سلة، ما يف�سح 
املجال اأمام فر�س جديدة للو�سول اإىل بيانات ينتجها الب�سر اأو االآالت اأو 

اأي �سيء مت�سل يف الوقت الفعلي.

ال�سروري  فمن  اإن�ساوؤها،  مت  التي  البيانات  من  الكم  هذا  وال�ستخدام 
يتيح  تتمتع مبراحل منعزلة ومت�سلة حيث  املعلومات  لقيمة  اإن�ساء حلقة 
اأي حدث يف العامل اإن�ساء معلومات حوله، وهو ما يتم نقله وجتميعه عرب 

الزمان واملكان ليتم حتليله بغر�س تعديل التحركات امل�ستقبلية.

المن�سات الذكية
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درا�سة حالة: �سول اأري�سو- الك�سف عن ت�رسب املياه النظيفة

ملخ�ص

قامت حكومة مدينة �سول )SMG( بتطبيق نظام جديد يعتمد على 
والظروف  الت�سرب  نقاط  بني  العالقة  لدرا�سة  البيانات  حتليالت 
اجلوية. وبف�سل هذا النظام، مت حتليل 25 عامًا من البيانات للتحكم 

بال�سغط ب�سكل �سحيح واحلد من معدالت الت�سرب.

كما مت اإدخال حت�سينات كبرية على نظام الك�سف عن الت�سرب باإطالق 
نظام متعدد النقاط لربط ال�سجيج الناجت عن الت�سرب، والذي يقّدم 

بيانات يف الوقت الفعلي عن الت�سريب..

الموؤ�س�سة

حكومة مدينة �سول.

المنطقة والموقع

�سول )جمهورية كوريا(

التقنيات الم�ستخدمة

)من�سات 	  والتحليالت  املواطنني  م�ساركة  الرئي�سية:  التقنيات 
البيانات ال�سخمة(.

االتــ�ــســاالت 	  )�سبكات  الــذكــيــة  املن�سات  االأخــــرى:  التقنيات 
ومن�سات اإنرتنت االأ�سياء(.

�سول اأري�سو- الك�سف عن ت�رسب املياه العذبة بالتف�سيل

�سهدت مدينة �سول على مر التاريخ، �سحًا مزمنًا يف املياه النظيفة، 
حيث كانت �سبكة توزيع املياه غري كافية وعر�سة للت�سرب ب�سكل كبري.

عام  من  وحتديدًا  املن�سرم،  القرن  �ستينيات  اأواخــر  من  وابــتــداًء، 
ال�سرب  مياه  �سبكات  بتح�سني  �سول  مدينة  قامت  بعده،  وما   1989

ب�سكل كبري، حمولًة اإياها من نظام غري كاف منخف�س اجلودة غري 
موثوق به اإىل اأحد اأف�سل االأنظمة يف العامل.

وفيما يلي بع�س االإجنازات الكبرية التي جرى حتقيقها:

1989: اإطالق هيئة �سول للمياه.	 

1991: حتقيق ن�سبة تزويد باملياه و�سلت اإىل 100 يف املائة. 	 

ملعاجلة 	  املتطورة  االأبــحــاث  من  االأوىل  املرحلة  اإجـــراء   :1996

املياه. 

واإجــراء 	  املياه،  لتنقية  اأري�سو  جاجنبوك  مركز  ت�سييد   :1998

معاينة جلودة املياه يف كٍل من مراكر التنقية.

1999: تنفيذ املرحلة الثانية من االأبحاث املتطورة ملعاجلة املياه.	 
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2001: اإطالق عمليات اإنتاج مياه “اأري�سو” املعباأة.	 

2004: ت�سجيل عالمة “اأري�سو” التجارية.	 

2006: اإن�ساء موقع واحد متكامل خلدمة العمالء.	 

2007: اعتماد اختبار اأري�سو ملطابقة اجلودة.	 

عن 	  والك�سف  املياه،  جلودة  االآلية  القيا�س  عمليات  بدء   :2008

مياه  متحف  وافتتاح  الفعلي،  الوقت  يف  االإنرتنت  على  البيانات 
ال�سرب.

2009: احل�سول على جائزة االأمم املتحدة للخدمة العامة.	 

 	 )Yeongdeungpo( بو”  ديوجن  “يوجن  مركز  ت�سييد   :2010

قبل  من  للمياه”  “االبتكار  على جائزة  واحل�سول  املياه،  ملعاجلة 
جمعية مياه ال�سرب.

 	 ،)163-153( املــيــاه  ــودة  جـ اخــتــبــار  نــطــاق  تو�سيع   :2012

املعباأة  ال�سرب  ملياه   )NSF( موؤ�س�سة  اعتماد  على  واحل�سول 
للمرة االأوىل يف العامل، والفوز مب�سروع ا�ست�ساري لت�سييد البنية 

.)PMB( التحتية يف جزيرة بوالو موارا بي�سار

2015: اإمتام من�ساآت التنقية املتقدمة يف مراكز التنقية.	 

وكان احلد من الت�سرب هو اأحد اأهم التح�سينات. وتت�سمن االأ�سباب 
البناء  و�سوء  ال�سمامات  واأعطال  االأنابيب  تلف  للت�سرب،  املتنوعة 
التي  املــادي  ال�سرر  ــواع  اأن من  والعديد  والتمزق،  الزائد  وال�سغط 
ت�سيب االأنابيب. وقد تكون البيئة املحيطة م�سوؤولة عن ت�سرب املياه 
ترتك  عندما  ت�سريب  حــدوث  املمكن  مــن  ــه  اأن رغــم  االأنــابــيــب،  مــن 

االأنابيب غري امل�ستعملة مركبة وغري مغلقة باإحكام.

)بني  االأنابيب  من  املياه  ت�سرب  بيانات  من  عامًا   25 حتليل  وبعد 

1989 و2014(، متكنت حكومة مدينة �سول من حتديد العالقة بني 

نقاط الت�سريب واالأحوال اجلوية. كما طّبقت نظامًا جديدًا بناًء على 
ال�سغط، يف خف�س معدالت  تنظيم  �ساهم  البيانات، حيث  حتليالت 

الت�سرب ب�سكل ملحوظ.

النظام  يوفر  الفعلي،  الوقت  يف  الت�سرب  عن  للك�سف  بالن�سبة  اأمــا 
متعدد النقاط لربط ال�سجيج الناجت عن الت�سرب حاًل �ساماًل. ويقوم 
اجلهاز بجمع ال�سجيج الناجت عن الت�سرب من خالل اأجهزة ا�ست�سعار 
�سوتية عالية احلا�سية مثبتة على �سمامات البوابة، و�سنابري اإطفاء 
احلرائق والعدادات. وي�ستخدم النظام الربنامج املُثّبت الإجراء حتليل 
ويتم  عالية.  بدقة  الت�سربات  مواقع  جميع  وحتديد  لل�سجيج  كامل 

رقمنة هذه النقاط وعر�سها يف خمططات ثالثية االأبعاد.

ومت تطبيق اإجراءات اإ�سافية كاملراقبة الدقيقة للتدفق )للك�سف عن 
وجود اأي انحرافات يف تدفق املياه خالل �ساعات اال�ستهالك االأدنى(.

اأثر كبري على  النظيفة هذه  املياه  ت�سرب  لتح�سينات احلد من  وكان 
توفري  يف  امل�سجلة  الوفورات  و�ساهمت   ككل.  �سول  ومدينة  مواطني 
�سنويًا،  وال�سيانة  املياه  تكاليف  الــدوالرات من  اإىل ماليني  ما ي�سل 
حاجًة  يعد  والذي  النظيفة،  للمياه  موثوق  م�سدر  توفري  اإىل  اإ�سافًة 

اأ�سا�سيًة للتطور امل�ستمر يف مدينة �سول.

االأوجه على مدى عدة  وا�سطلعت هيئة حكومة �سول بجهود متعددة 
اأعوام، حيث نتج عنها حاليًا تخفي�س ن�سبة الت�سرب من 79 يف املائة 

عام 1989 اإىل 2.5 يف املائة عام 2014.

فيديو
6iaySkhyyq4=https://www.youtube.com/watch?v
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درا�سة حالة: حكومة اململكة املتحدة- برنامج “ديجيتال 
)Digital Catapult Things Connected( ”كاتابولت ثينجز كونيكتد

ملخ�ص

يعد “ديجيتال كاتابولت ثينجز كونيكتد” برنامج دعم لالبتكار ي�سمن 
و�سيمّكن  االأ�سياء.  اإنرتنت  قطاع  يف  لالبتكار  لندن  وانفتاح  جاهزية 
الربنامج ال�سركات الرقمية النا�سئة وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
من اغتنام الفر�س التي ُتقدمها اإنرتنت االأ�سياء، وامل�ساعدة على دفع 

عجلة االبتكار، ما ي�سهم يف خلق قفزة نوعية يف احلياة يف العا�سمة.

قاعدية  حمطة   50 مبدئيًا  كونيكتد”  “ثينجز  برنامج  و�سيوفر 
لل�سبكات طويلة املدى وا�سعة النطاق )LoRaWAN( يف لندن الإن�ساء 
اأو�سع �سبكة من ال�سبكات طويلة املدى وا�سعة النطاق الإنرتنت االأ�سياء 
من�سة  اال�ستخدام،  جماين  الربنامج،  و�سيوفر  املتحدة.  اململكة  يف 
جتريبية لدعم تطوير تقنيات اإنرتنت االأ�سياء خالل ن�سرها. وت�سكل 
املن�سة  من  االأوىل  املرحلة  النطاق  وا�سعة  املــدى  طويلة  ال�سبكات 
وا�سعة  الطاقة  ال�سبكات منخف�سة  تقنيات  اإ�سافة  و�ستتم  التجريبية 

النطاق LPWAN(( مع تطور ال�سبكة.

الموؤ�س�سة

يحظى برنامج “ديجيتال كاتابولت ثينجز كونيكتد” بالدعم من قبل 
“ديجيتال كاتابولت” املدعومة من قبل احلكومة واملوؤ�س�سات  مبادرة 
االأكادميية مبا فيها كلية لندن اجلامعية وكلية “كينجز” لندن وجامعة 
امللكة ماري، اإ�سافًة اإىل �سركة االت�ساالت الربيطانية )BT( و”اإفري 

.)Everynet( ”نت

المنطقة والموقع

لندن )اململكة املتحدة(

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: املن�سات الذكية )�سبكات االت�ساالت(.	 

التقنيات االأخرى: املن�سات الذكية )من�سات البيانات ال�سخمة 	 
واإنرتنت االأ�سياء(.

حكومة اململكة املتحدة- برنامج “ديجيتال كاتابولت ثينجز كونيكتد” 
بالتف�سيل

اإزالة عقبات  اأُطِلقت �سبكة جمانية الإنرتنت االأ�سياء يف لندن بهدف 
التكلفة والطاقة التي تواجه ال�سركات النا�سئة التي تعمل على اإن�ساء 

.)M2M( تطبيقات االت�ساالت املبا�سرة بني االآالت

ويتم دعم هذه البنية التحتية ب�سبكة منخف�سة الطاقة وا�سعة النطاق 
و�ستتاألف مبدئيًا من 50 حمطة قاعدية لل�سبكات طويلة املدى وا�سعة 

النطاق يف العا�سمة.

وت�سمل حماور الرتكيز العري�سة للم�سروع جمع البيانات من خمتلف 
اأجهزة اال�ست�سعار التي تقوم بقيا�س بيانات امل�ساة والدراجني لتوفري 
تخطيٍط مل�سارات اأكرث اأمانًا لهم. وت�ستمل اال�ستخدامات املحتملة على 
حت�سني حركة املرور ومراقبة ال�سحة باالإ�سافة اإىل حت�سني الفاعلية 

من حيث التكلفة وتعقيد املعلومات امل�ستخدمة للتحليالت البيئية.
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وتتمثل اإحد االبتكارات املحتملة يف دعم التطوير امل�ستقبلي خلدمات 
التو�سيل با�ستخدام الطائرات دون طيار، على �سبيل املثال، عن طريق 
لتح�سني  الهوائية  واملطبات  للرياح  م�سّغرة  ح�سا�سات  وربــط  ن�سر 

قابلية زيادة ا�ستخدام هذه التكنولوجيا يف العا�سمة.

يف  تدريجيًا  ال�سبكة  هــذه  تنت�سر  بــاأن  كاتابولت”  “ديجيتال  وتاأمل 
اإ�سرتليني  جنيه  مليار   20 بقيمة  �سوقًا  �ستخلق  اأنها  زاعمًة  الدولة، 

بحلول عام 2020.

عجلة  لدفع  الالزمة  االإمكانات  كونيكتد”  “ثينجز  برنامج  وميتلك 
القاطنني  االأ�سياء بهدف حت�سني حياة  اإنرتنت  واالبتكار يف  التجربة 

والعاملني يف اململكة املتحدة.

ومن التحديات التي يعمل امل�سروع على حلها نذكر على �سبيل املثال 
البيئي(،  واال�ست�سعار  الطاقة  )اإدارة  اال�ستدامة  احل�سر  ولي�س 
املجتمعات،  والربط بني  النقل(،  )املرور وخدمات  املدن  والتنقل يف 

واملدن ال�سحية والتخطيط املدين.

فيديو
9=t?https://youtu.be/HbgUGmLTBJ8
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درا�سة حالة: حكومة هولندا - مدينة اأم�سرتدام الذكية

ملخ�ص

تعترب مدينة اأم�سرتدام الذكية )ASC( من�سة االبتكار ملنطقة مدينة 
وموؤ�س�سات  والبلدية  واملقيمني  ال�سركات،  حتث  حيث  اأم�سرتدام. 
املعارف على طرح اقرتاحات وتطبيق اأفكار وحلول مبتكرة للم�ساكل 
لت�سبح   2009 عــام  منذ  الذكية  اأم�سرتدام  مدينة  ومنــت  املدنية. 
يفوق  فيما  بفعالية  ي�ساركون  �سريك،   100 من  اأكــرث  ت�سمل  من�سًة 

140 م�سروعًا مبتكرًا.

الموؤ�س�سة

احلكومة الهولندية.

المنطقة والموقع

هولندا

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: املن�سات الذكية )من�سات اإنرتنت االأ�سياء(.	 

)مراكز 	  والتحليالت  املــواطــنــني  م�ساركة  االأخــــرى:  التقنيات 
اإ�سراك العمالء وحتليالت و�سائل التوا�سل االجتماعي(، تقنيات 
ال�سحابة/الو�ساطة يف  االأداء )خدمة  عالية  والتقنيات  ال�سحابة 
جمال البيانات، البيانات املفتوحة( واملن�سات الذكية )من�سات 

البيانات ال�سخمة و�سبكات االت�ساالت(.

مدينة اأم�سرتدام الذكية بالتف�سيل

يف  املرجعية  الذكية  املدن  من  واحــدًة  باعتبارها  اأم�سرتدام،  ن�سرت 
اأولية تتيح للمواطنني اإمكانية  140 م�سروعًا وجتربة  العامل ما يفوق 
اأدناه  ونذكر  حياتهم.  جودة  حت�سني  بغية  خدمات  عدة  اإىل  الو�سول 

تفا�سيل بع�س املبادرات املتعلقة مبن�سات اإنرتنت االأ�سياء:

يف 	  مــنــزاًل  و900   700 بــني  يـــرتاوح  مــا  يت�سل  الذكية:  الطاقة 
اأم�سرتدام، ب�سبكة ذكية بغية تزويدها بالتحديثات وحتقيق هدف 
خف�س انبعاثات غاز ثاين اأوك�سيد الكربون )3 اآالف طنًا �سنويًا(. 
اإجمالية  معي�سة  تكاليف  املنازل  الأ�سحاب  االأمــر  هذا  وي�سمن 

مي�سورة )من حيث تكلفة االإيجار والطاقة(.

اأعمدة اإنارة ذكية: حتوي اأم�سرتدام 116 األف عمود اإنارة ذكي 	 
تقريبًا والتي يفرت�س اأن حتقق وفورات تبلغ 10 مليار يورو �سنويًا 
19 يف املائة من اال�ستهالك  يف مدينة ت�سكل االإنــارة فيها ن�سبة 

االإجمايل للكهرباء.

املكاتب الذكية: توجد امل�ساحات املكتبية التي تعترب االأكرث ات�سااًل 	 
يف العامل وت�سم اأكرث من 2،500 موظف يف مدينة اأم�سرتدام. مع 
م�ساحٍة تبلغ 40 األف مرت مربع من االأجهزة املت�سلة مثل 6 اآالف 

�سوء اأو اآالت �سنع القهوة وتوزيع املنا�سف الورقية.
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حركة �سحٍن ذكية: مت موؤخرًا اأمتتة فتح واإغالق اجل�سور لتح�سني 	 
ويهدف  االنتظار.  اأوقــات  من  واحلد  وال�سفن  ال�سيارات  جتربة 
الوقت  يف  املــروري  بــاالزدحــام  متعلقة  معلومات  جمع  اإىل  ذلك 
الفعلي اأو توقع احتياجات �سيانة اجل�سور. و�ساهم ذلك بتخفي�س 

التكاليف ب�سكل كبري، و�سل اإىل 80 األف يورو �سنويًا لكل ج�سر.

حاليًا 	  اأم�سرتدام  مدينة  ت�ستخدم  املـــرور:  حلركة  ذكية  اإدارة 
“ترافيك  ب�سركة  اخلا�س   )SCM( الذكية  املــدن  اإدارة  نظام 
لينك” )TrafficLink( املت�سل بالنظام املروري التابع للحكومة 
انخف�ست  الذكية،  املــرور  حركة  اإدارة  تطبيق  ومنذ  الوطنية. 
الن�سبة املئوية لهدر �ساعات عمل املركبات يف منطقة اأم�سرتدام 

مبقدار 10 يف املائة. 

بها  اخلــا�ــس   )iBeacon( احلي”  “املخترب  اأمــ�ــســرتدام  ومتتلك 
3.4 مياًل، حيث ميكن للمخرتعني اختبار منتجاتهم،  والذي يغطي 
املخترب  لهذا  امل�ستمر  النمو  وي�سمن  واأفكارهم.  االأولية  ومناذجهم 
ظهور م�ساريع وجتارب اأولية جديدة متعلقة بعدة تقنيات نا�سئة ب�سكل 

م�ستمر. 

فيديو
https://amsterdamsmartcity.com/network/

 amsterdam-smart-city
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درا�سة حالة: اخلدمات ال�سحية يف غالي�سيا )SERGAS( - خدمات 
الرعاية ال�سحية عن بعد

ملخ�ص

ت�سارك خدمة الرعاية ال�سحية يف غالي�سيا )SERGAS( بن�ساط يف 
اجلوانب  تعالج  التي  ال�سحية  االأولويات  خطة  ت�سمل  حتديث  عملية 
املتعلقة بتوقعات امل�ستخدمني اخلا�سة بخدمات الرعاية املقدمة، مثل 
تت�سمن  التي  االأخرى  واملبادرات  املعلومات  وتوافر  االنتظار،  اأوقات 

حت�سينات وعمليات اأكرث كفاءة يف جمال اخلدمات ال�سحية.

مل�ساعدة  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  الرئي�سية  اأهدافها  اأحــد  وكــان 
الذين  اأولئك  اإىل  باالإ�سافة  بعد،  عن  مزمنة  باأمرا�س  امل�سابني 
توفري  وبالتايل،  الفعلي.  الوقت  يف  مــوؤخــرًا  امل�ست�سفى  من  خرجوا 
امل�ست�سفيات،  البيئية يف غرف  وللظروف  للمر�سى  اأمنًا  اأكرث  متابعة 
ومنازل  امل�ست�سفيات  بني  ال�سرورية  غري  املكلفة  الرحالت  من  للحد 

املر�سى.

الموؤ�س�سة

اخلدمات ال�سحية يف غالي�سيا.

المنطقة والموقع

منطقة غالي�سيا امل�ستقلة )اإ�سبانيا(

التقنيات الم�ستخدمة

التقنيات الرئي�سية: املن�سات الذكية )من�سات اإنرتنت االأ�سياء(.	 

اخلدمات ال�سحية يف غالي�سيا )SERGAS( - خدمات الرعاية ال�سحية عن 
بعد بالتف�سيل

للرعاية  عــام  منــوذج  نحو  غالي�سيا  يف  ال�سحية  اخلــدمــات  تنتقل 
ال�سحية يربط، قدر امل�ستطاع، بني املراكز ال�سحية ومنازل املر�سى، 
من خالل تطوير قناة ات�سال متبادل بني مزودي اخلدمات ال�سحية 
واملر�سى، واإتاحة االإدارة الذاتية للحاالت املزمنة واإيجاد قناة للرعاية 

املنزلية عن بعد.

للمر�سى  احليوية  املقايي�س  قيم  اإدراج  يف  الثانية  اخلطوة  ومتثلت 
املوجودين يف امل�ست�سفيات يف من�سة “�سوفيا Sofia2( ”2( لتحقيق 

مركزية املجموعة الكاملة من القيم التاريخية امل�سجلة للمر�سى.

عدة  بني  �سل�سًا  تفاعاًل  االأ�سياء  الإنرتنت   ”2 “�سوفيا  من�سة  وتتيح 
اأنظمة طبية وجمموعة من االأجهزة التقنية املختلفة لتوليد ا�ستجابات 
لكل  املقايي�س احليوية مع عتبات حمددة  ملعلومات  الفعلي  الوقت  يف 
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مري�س وحتليل املعلومات التاريخية بف�سل ميزاتها املتعلقة بالبيانات 
ال�سخمة.

ويتاألف احلل من منوذجني:

املقايي�س 	  النموذج بتخزين قراءات  امل�ست�سفى: يقوم  املراقبة يف 
اإعطاوؤها  التي مت  اإىل جميع االأدوية  احليوية للمر�سى باالإ�سافة 
مدى  رقميًا  تخزينًا  ُينتج  ما  البيئية،  ال�سالمة  ومعلومات  لهم 

احلياة لن�ساط املري�س الطبي.

متابعة املر�سى عن بعد: رعاية املر�سى وامل�سنني عن بعد، ما يتيح 	 
مراقبة عدد غري حمدود من املر�سى يف وقت واحد، يف حني يبقى 

االأطباء واالأ�سّرة متاحني لعالج احلاالت االأكرث حرجًا.

نظام  لتاأ�سي�س  ُبذلت  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  االإ�ــســارة  املهم  من 
التاريخ الطبي والو�سفات الطبية االإلكرتونية بحيث ميكن معاجلة اأي 
مواطن يف اأي مكان من �سبكة الرعاية ال�سحية من قبل اأي اأخ�سائي 

مع توافر جميع املعلومات ال�سريرية الالزمة التخاذ القرار.

املثال  �سبيل  على  اأخـــرى،  مــبــادرات  تطوير  مت  املنطلق،  هــذا  ومــن 
تطوير نظام )SITUM( املخ�س�س لتمو�سع واإر�ساد املر�سى داخل 
م�ست�سفيات ومراكز طبية خمتلفة. حيث ميكن توجيه املر�سى �سمن 

املركز عرب تطبيق جماين متوافر بالفعل. 

و�سهدت القوى العاملة يف جمال الرعاية ال�سحية واملر�سى على حد 
االأ�سياء.  اإنرتنت  من�سة  تطبيق  نتيجة  الفوائد  من  قدر  اأكرب  �سواء 

ونذكر اأدناه اأهم هذه الفوائد:

�ّسنة للم�ست�سفيات.	  كفاءٌة حُمَ

اأمان معزز بف�سل املراقبة يف الوقت الفعلي.	 

حد 	  على  وامل�ست�سفيات  للمر�سى  الــرحــالت،  تكاليف  تخفي�س 
�سواء.

�ست�ستمل من�سة البيانات ال�سخمة ال�سحية الذكية على معلومات 	 
قّيمة حول مر�سى اخلدمات ال�سحية يف غالي�سيا مع مرور الوقت.

للم�ست�سفى 	  املزمنة  احلــاالت  مر�سى  زيــارات  عدد  يف  انخفا�س 
بن�سبة 40 يف املائة.

 	 20 بن�سبة  يقدر  امل�ست�سفيات  طواقم  رحالت  عدد  يف  انخفا�س 
يف املائة.

احلاالت 	  مر�سى  لرعاية  املخ�س�س  الوقت  تكاليف  يف  وفــورات 
املزمنة من قبل االأطباء واملمر�سني بن�سبة 30 يف املائة.

بف�سل 	  املــائــة  يف   20 بن�سبة  الطبية  اال�ــســتــ�ــســارات  انخفا�س 
اأن مر�سى احلاالت املزمنة ال  االإلكرتونية مبا  الو�سفات الطبية 

يحتاجون لزيارة االأطباء ب�سكل متكرر. 

فيديو 
https://www.youtube.com/watch?v=fN24DncHKak



اأف�شل التقنيات النا�شئة يف احلكومات42

الذكية،  الهواتف  خــالل  من  اليومية  حياتنا  الرقمية  التجربة  دخلت 
الرتفيه  ونظم  املعرفيني،  اخلــرباء  وامل�ست�سارين  اللوحية،  واالأجــهــزة 
تطوير  على  احلكومات  وُترغم  وغريها.  و�سياراتنا  منازلنا  يف  املوجودة 
عملياتها  تب�سيط  بغية  واملعزز  االفرتا�سي  للواقع  جديدة  ا�ستخدامات 

وحت�سني جتارب املواطنني.

قبل  التقنيات  لهذه  املذهلة  االإمــكــانــيــات  ال�سناعي  القطاع  واأدرّك 
تقنية،  حت�سينات  عرب  اإمكانياتها  تو�سيع  موا�سلة  وجتري  م�ست  عقود 
ال�سحابة  على  قائم  افرتا�سي  متثيل  وهو  الرقمي،  التواأم  مفهوم   مثل 

لالأ�سول املادية.

ــواق، وقــطــاعــات  ــ ــسـ ــ ــف االأ�ـ ــري ــع ــًة نـــوعـــيـــًة تــعــيــد ت ــل ــق ــذا ن ــ ــرب ه ــت ــع  وي
وجمتمعات باأكملها.

عالٌم افترا�سي
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درا�سة حالة: ق�سم اجلراحة الع�سبية يف جامعة �ستانفورد - 
من�سة َت�َسّور الواقع االفرتا�سي يف غرفة العمليات اجلراحية

ملخ�ص

و�سلت من�سة ت�سور الواقع االفرتا�سي )VR( الطبي لغرف العمليات 
اجلراحية يف ق�سم اجلراحة الع�سبية يف جامعة �ستانفورد اإىل قلب 
وادي ال�سيليكون حيث يتقارب االبتكار الطبي مع التكنولوجيا ليمهد 

الطريق للجيل التايل من اإ�سراك املر�سى والرعاية ال�سحية..

الموؤ�س�سة

ق�سم اجلراحة الع�سبية يف جامعة �ستانفورد .

المنطقة والموقع

�ستانفورد، كاليفورنيا )الواليات املتحدة االأمريكية(

التقنيات الم�ستخدمة

االفرتا�سي 	  )الــواقــع  االفــرتا�ــســي  الــعــامل  الرئي�سية:  التقنيات 
واملعزز(

 )Text Mining( احلكومة الهولندية - ا�ستخدام التنقيب يف الن�سو�ص
والتعلم االآيل )Machine Learning( للك�سف عن اإ�ساءة معاملة االأطفال 

بالتف�سيل

طبق ق�سم اجلراحة الع�سبية يف جامعة �ستانفورد، على غرار اأف�سل 
اأجنلو�س(  )لو�س  كاليفورنيا  جامعة  مثل  االأكادميية  امل�ست�سفيات 
للم�ست�سفيات  الطبي  “كاي�س”  نيويورك، ومركز  )UCLA(، وجامعة 
من�سة  �سيناي”،  “ماونت  وم�ست�سفى  كلينيك”،  و”مايو  اجلامعية، 
ت�سور الواقع االفرتا�سي الطبية يف غرفة العمليات اجلراحية ليظهر 

اأهمية تفاعل املر�سى ومتكينهم. 

مع  النفاثة  املقاتالت  قيادة  ملحاكاة  رائــدة  تقنية  املن�سة  وجَتمع 
تقنيات  با�ستخدام  باملري�س،  اخلا�سة  الت�سريحي  امل�سح  فحو�سات 

 )MRI( املغناطي�سي  بــالــرنــني  الت�سوير  مــثــل  الــطــبــي  الت�سوير 
افرتا�سي  ت�سور  اإعــادة  خللق   ،)CT( املحوري  الطبقي  والت�سوير 
للبنية الت�سريحية واأمرا�س كل مري�س على حدة. وت�ستند التقنية على 
االأ�سلوب التقليدي امل�ستخدم يف جراحة االأع�ساب يف حتديد الورم اأو 
اخللل يف الوعائي على �سور م�سطحة ثنائية االأبعاد، باللونني االأ�سود 

واالأبي�س م�ستخدمة يف معظم املن�ساآت الطبية. 

للجراح  وامل�ساركة  التفاعل  من  متعددة  م�ستويات  االأمــر  هذا  ويتيح 
واملري�س بدءًا من مترير االأ�سابع على �سا�سة تعمل باللم�س و�سواًل اإىل 
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 Oculus( ”اأوكيولو�س ريفت“ ارتداء اأجهزة الواقع االفرتا�سي مثل 
 .)HTC Vive( ”اأو “اإت�س تي �سي فايف )Rift

وتقّدم املن�سة الدقيقة لت�سّور الواقع االفرتا�سي يف غرفة العمليات 
مع  والتحرك،  اجلراحي  للتخطيط  قوية  اإمكانيات  اأي�سًا  اجلراحية 

توفريها يف ذات الوقت مليزات التعليم املهني والتدريب. 

املر�سى  تثقيف  يف  خطرية  ثغرة  معاجلة  املن�سة،  بف�سل  وميكن 
وخ�سو�سًا  م�سرتكة،  قرارات  التخاذ  اأف�سل  فر�س  اإتاحة  خالل  من 
واالأطفال،  لهم،  بالن�سبة  عائقًا  اللغة  ت�سكل  الذين  الأولئك  بالن�سبة 
وامل�سنني، والعائالت اأثناء مواجهتهم مع�سلة ت�سخي�س جديد وحمري. 
وا�ستخدام  االفرتا�سي  الواقع  اأجهزة  ارتــداء  عرب  للمري�س  وميكن 

تقنية الواقع االفرتا�سي، اأن يتجول وي�سري يف احليز املوجود بني بنى 
االأوعية الدموية، وباإمكانه حرفيًا اأن يقف بني ال�سرايني والورم.

الــواقــع  تقنية  بــا�ــســتــخــدام  للمري�س،  ميــكــن  ــك،  ذلـ عــلــى  وعــــالوًة 
للجراحة  امل�سار املحدد  ي�سري فعليًا مع اجلراح عرب  اأن  االفرتا�سي، 
اأو عمليات جراحية طفيفة التوغل ليح�سل على فهم اأف�سل ل�سالمة 

وفوائد االأ�ساليب اجلراحية االأقل توغاًل.

فيديو
8DnEadLgWCE=https://www.youtube.com/watch?v
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كلمة ختامية 

التزاٌم اأخالقي باال�ستخدام امل�سوؤول للتكنولوجيا
اليوم زخمًا عميقًا من  املجتمعات  ت�سهد  التقرير،  راأينا يف هذا  كما 
على  ــادرة  ق تقنيات  بتطبيق  كبري  ب�سكل  مدفوع  والتحول،  التغيري 
اإحداث تغيريات جذرية يف جميع جوانب حياة االإن�سان تقريبًا. وعلى 
يواجه  اأنه  اإال  و�سروريًا،  يكون مفيدًا  قد  التحول  اأن هذا  الرغم من 
وتعد  ذاتها.  بحد  هدفًا  لت�سبح  اأداة  متكني  يف  يتمثل  كبريًا،  خطرًا 
اأن  كما  معناها  من  جمــردًة  ومعنوي  اأخالقي  اأفق  دون  التكنولوجيا 
للتكنولوجيا.  تطبيق حكيم  دون  تف�سل  قد  واملعنوية  االأخالقية  القيم 
التحول  على  رئي�سي  ب�سكل  االأخــالقــي  ــزام  ــت االل يــركــز  وبــالــتــايل، 
امل�سوؤول  اال�ستخدام  بف�سل  االإن�سانية  ال�سعادة  وتعزيز  االجتماعي 

للتكنولوجيا من اأجل م�ستقبل اأف�سل. 

هذا امل�ستقبل �سيعي�س فيه اأكرث من ن�سف ال�سكان حول املدن الكبرية، 
وال�سمود يف وجه حتديات جديدة  التكيف  القدرة على  �سيتطلب  ما 
مل ن�سهدها من قبل مثل التغري املناخي، و�سح املياه، والتوتر، واالأمن 

االإلكرتوين وغريها. 

املحلية  والهيئات  املهنية  ــادات  واالحتــ الدولية  املنظمات  وت�سّجع 
والوطنية يف جميع اأنحاء العامل على حتقيق مفهوم املجتمعات الذكية 
املدركة. وفهم اأن التطبيق امل�سوؤول للتكنولوجيا بهدف حت�سني جودة 
حياة املواطنني هو اأمر ممكن ومفيد من خالل هذا االأ�سلوب، ويوفر 

على وجه اخل�سو�س ما يلي:

احلوكمة: الو�سول اإىل احلكومة الر�سيدة من خالل متكني مناذج 	 
احلوكمة  من  جديدة  واأمناط  االإلكرتونية،  احلكومة  من  جديدة 
الت�سغيلية، ومناذج وحماكاة حم�ّسنة لتوجيه التنمية امل�ستقبلية، 
اخلدمات  وتقدمي  االأدلــة،  على  م�ستندة  قــرارات  اتخاذ  وعملية 
ب�سكل اأف�سل، وجعل احلكومة اأكرث �سفافية، وت�ساركية وم�سوؤولية.

االأعمال، 	  ريــادة  تعزيز  خالل  من  الذكي  االقت�ساد  االقت�ساد: 
واالبتكار، واالإنتاجية، والتناف�سية.

وفعالة، 	  ذكية  نقل  نظم  اإيجاد  خالل  من  الذكي  التنقل  التنقل: 
وموا�سالت عامة مرتابطة متعددة الو�سائط.

البيئة: البيئات الذكية من خالل تعزيز اال�ستدامة واملرونة بف�سل 	 
تطوير جمموعات التوعية بالطاقة اخل�سراء واملياه.

املعي�سة: املعي�سة الذكية من خالل حت�سني جودة احلياة، وزيادة 	 
ال�سالمة واالأمان، واحلد من املخاطر.

ثقافة 	  اأكرث  اإيجاد مواطنني  االأذكياء من خالل  االأفراد  االأفراد: 
ووعيًا، وت�سجيع االإبداع وال�سمول والتمكني وامل�ساركة.
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املوؤلفون

)Indra( ”اإندرا“ 
 www.indracompany.com/en 
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