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هالتوجّفيمتسارعةزيادةاألعمالعالميشهد

الوظائفمنكواحدةالتحليالتتسخيرنحو

ةآليمنهامًاجزءًاتُشكلباتتالتيالمهمة

وسعيًا.العالمحولالجهاتمنالعديدعمل

الجهاتتحرصالتوجّه،هذالمواكبةمنها

فادةلالستالفرصةاغتنامعلىاليومالحكومية

الفعليالوقتفيالسياقيةالمعلوماتمن

،السياقهذاوفي.القرارصنععملياتلتعزيز

منلةأمثيتضمنالذيالتاليالتقريرلكمنقدم

حاالتتوضحالعالمحولمختلفةدول

متقديلتحسينالبياناتتحليلاستخدام

وزيادةالتكاليفوتوفيرالحكوميةالخدمات

.نفسهالوقتفيالكفاءة

مليةعاألدلةعلىبناءالقرارصنععمليةتكنلم

محدوديةإلىذلكويعزىالماضي،فيسهلة

اناتالبيجمعوصعوبةآنذاكالموثوقةالبيانات

فينولك.والمالالوقتتتطلّبكونهاوتحليلها

ائلةهكمياتبإنتاجتتميزجديدةبيئةظهورظل

عبرسواءالفعليالوقتفيالبياناتمن

علىالبحثأواالجتماعيالتواصلوسائل

منغيرهاأواألشياءإنترنتأواإلنترنت

يومالالحكوميةالجهاتبإمكانأصبحالوسائل،

الذياألمر.لهامثيلالبسرعةالبياناتجمع

،العامةللتحدياتأعمقفهمتطويرفيساعد

قبلةالمباألحداثالحاالتبعضفيوالتنبؤبل

منامثالًلنأخذ.البالغةاألضرارتجنبوبالتالي

ثحيميزوري،واليةفيسيتيكنساسمدينة

بالبياناتهناكالمعنيةالجهاتاستعانت

ةمعينطرقفيوشيكةأضراربوقوعللتنبؤ

ماوهو.الطرقاتحفرإلصالحوالحاجة

يرتطوقبلالالزمةاإلجراءاتاتخاذفيساعدهم

.باهظةالاإلصالحتكاليفتوفيروبالتاليالحفر

التالتحليتشيليحكومةتستخدموبالمثل،

ىعلالتفتيشعملياتلتحسينالتنبؤية

األحداثوتجنبالعملأماكنفيالسالمة

منجمفيوقعالذيالحادثمثلالمؤسفة

وأودى2010عاموالذهبللنحاسخوسيهسان

.هناكالعاملينمنالكثيربحياة

فييركببدورالبياناتتحليالتاستخداميسهم

ينوتحسالحكوميةالخدماتتقديمآلياتتعزيز

الصحةبجودةواالرتقاءالرضامستويات

سبيلفعلى.المجتمعأفرادلدىوالمعيشة

لتزويدالبياناتفنلندامثلدولتستخدمالمثال،

فيومريحةسهلةبخدماتالمجتمعأفراد

عبرالهامةالحياتيةواألحداثالحاالتبعض

لىعالفرديوشكعندمافمثلًا،.إداراتهامختلف

-الوظيفةتغييرمثل-معينحدثخوض

يالحكومالقطاعخدماتتلقائيًاعليهيُعرض

الكفيلةللفردالمتوفرةوالخدماتوالخاص

ميُرغأندونأخرىإلىوظيفةمنانتقالهبدعم

.عملدونطويلةفترةإلمضاء

الستخداماإليجابيةاآلثارإنالقوليمكننا

.قريبًاتلهاحصرالالحكوميالقطاعفيالبيانات

نيمكّالالبياناتتحليالتاستخدامإنحيث

تحتاجالتيالمجاالتتحديدمنالحكومة

هذهاأيضًيمنحهابلفحسب،واالنتباهللدراسة

يتيحكما.الفعليالوقتفيالمعلومات

رع،أسبشكلالقراراتاتخاذإمكانيةللحكومات

أيوإحداثالقراراتتلكبرصدلهاويسمح

األمثلةتسهم.األمرلزمإذابسرعةتغييرات

علىمساعدتهمفيالتقريرهذافيالواردة

نات،البياتحليلالستخداماتأعمقفهمتطوير

علىيشجعكمدافعبمثابةتكونأنونأمل

دهافوائوتحقيقأعمالكمفيالبياناتتسخير

.الكاملة
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برنامج آورورا 
للذكاء االصطناعي في فنلندا 

حتىيمتدأنعلى2020فبراير6فياالصطناعيللذكاءآورورابرنامجالفنلنديةالماليةوزارةأطلقت

المقدمةالخدماتلتطويراالصطناعيالذكاءاستخدامأسسإرساءبهدفوذلك،2020عامنهاية

.المجتمعألفراد

رتبطةالمالخدماتتقديمفيالسالسةلتحقيقاألساسيةالمتطلباتتوفيرعلىالبرنامجيعمل

تنقلالفيالمجتمعأفراديمضيهالذيالوقتتقليلخاللمنوذلكالحياة،وأحداثالمواقفبمختلف

.هابالمطالبةلهميحقالتيوالمنافعالمعلوماتمنالمزيدعلىللحصولأخرىإلىحكوميةجهةمن

وميةالحكاإلداراتبينالتعاونعنوالناتجةالكامنةوالتقنيةالوظيفيةالفرصالبرنامجيعززكما

اذجنمفياالصطناعيالذكاءالستخداماألخالقيةالمبادئترسيخفيويساهماألخرى،والقطاعات

.الحكومةفيالتشغيليةوالنماذجالخدماتتوفير

ألفراددماتللخاالستباقيالتوفيرفياالصطناعيللذكاءآورورابرنامجمناألساسيةالفكرةتتلخص

.دماتالخومزوديالمستخدمينبينبالربطوالمساهمةبها،يمرونالتيالحياةأحداثحسبالمجتمع

فيالخدماتمناالستفادةعلىومساعدتهمالمجتمعأفراداحتياجاتعلىالبرنامجنموذجويقوم

نامجالبرويطرح.االصطناعيالذكاءتقنياتخاللمنومستدامةأخالقيةوبطريقةالمناسبالوقت

مزوديقدرةيعززكماوالنفسية،الجسديةبصحتهمللعنايةجديدةأساليبالمستخدمينعلى

نمشغليمعبالتعاونخدمةسالسلوإيجادالمتعاملينحولمتمحورةخدماتتقديمعلىالخدمات

.المتوفرةالمعلوماتأحدثعلىبناءًأنشطتهموإدارةآخرين

منظورعلىقائمًايجعلهمماالحياةأحداثعلىاالصطناعيللذكاءآورورابرنامجتصميميعتمد

منخدمات-مثالًوظيفتهكتغيير-حياتهفيمعينحدثعلىالمُقدِمالشخصعلىيعرضفهوإنساني،

إلىظيفةومنانتقالهأثناءاالستباقيبالدعملتزويدهالحكوميغيروالقطاعوالخاصالحكوميالقطاع

منتعرفتالذيالمعززالتعليمأسلوبآورورابرنامجصميمفيويقع.بطالةبفترةلمرورهتجنبًاأخرى

يةبشعبتحظىالتيالخاص،أوالحكوميالقطاعمنسواءًالخدمات،مجموعةعلىالبرمجياتخالله

مابينالخدماتلهذهاألولويةوتُمنح.الزمنمنفترةمدارعلىالمستخدمينمنمعينةفئاتلدى

.الرقميالفضاءهذاهامشإلىشعبيةاألقلالخدماتمجموعاتتتنحى
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تفاعلللاألساسيةالمتطلباتستوفرالتياالصطناعيللذكاءآوروراشبكةبدعمالنموذجيحظى

بينيةتفاعلوصلحلقةآوروراشبكةتمثلكما.مختلفةمنصاتعبرللخدماتالبينيوالتشغيل

معالمجتأفرادالستخداموستتاحاألخرى،القطاعاتوخدماتالحكوميةالجهاتتوفرهاالتيالخدمات

.2022عامنهايةمعمحددةحياةأحداثضمنوالجهات

اتولغاي.القطاعاتمستوىعلىالمفتوحالتشبيكعلىاالصطناعيللذكاءآورورابرنامجيعتمد

يعمواضمنهاكلتستلمالتنفيذدعموفرقتعاونيةمجموعةالشبكةستشكلالعمل،تسهيل

لرقمياالتحولوجهودالتقنيةالقدراتتطويرعلىالبرنامجفيالمشاركةالجهاتتعملبينما.محددة

الخطةمعيتوافقبماوالخاصةالحكوميةالقطاعاتبينالتعاونوتعزيزالحكوميالقطاعفي

.نطاقًااألوسعالحكومية

مساعدأولهيآوروراشبكةأنالقوليمكننا

الحكوميللقطاعصُمماالصطناعيللذكاء

تمالذياالصطناعيالذكاءمساعديليوازي

األيكسمثلخاصةشركاتقبلمنتطويرهم

أما.غوغلومساعدأبلمنوسيريأمازونمن

مناألولىآوروراشبكةتعدفالفنلندا،في

إذالحكومية،الخدماتقطاعفينوعها

ليآبمساعدالفنلنديةالهجرةخدمةتستعين

وتحويلعدةبلغاتالمكالماتعلىلإلجابة

علىجابةلإلمختلفةجهاتإلىتلقائيًاالمتصلين

.والطلباتاألسئلةبعض

مجلبرنااألوليةالدراسةمدةالماليةوزارةحددت

15بينمااالصطناعيللذكاءالوطنيآورورا

هذهأجريتوقد.2019فبراير28و2018سبتمبر

ةمكثفجلساتمعبالتزامناألوليةالدراسة

والخاصةالحكوميةالقطاعاتبينومفتوحة

تقريرمقترحاتمعتماشيًاالحكوميةوغير

ةالدراسونجحت.فنلندافياالصطناعيالذكاء

علىالمترتبةالتغيراتتمثلهمابتحديد

وأحداثاإلنسانحولالمتمحورةاألنشطة

دارتهاوإالخدماتتوفيرلمجاالتبالنسبةحياته

تأطلقالمرحلة،هذهوخالل.المثالسبيلعلى

لذكاءلآوروراشبكةمناألولىالتجريبيةالنسخة

لىإالذكيةوالتطبيقاتللخدماتاالصطناعي

املألعوآورورابرنامجوتنفيذتطويرخطةجانب

2019-2023.

للذكاءآورورامنتجاتأنالذكرويجدر

القطاعاتلمشغليستتاحاالصطناعي

،الحكوميةغيروالقطاعاتوالخاصةالحكومية

فيالمتمثلةالبرنامجأهدافمعيتوافقبما

رتطويتمكّنالتيواآللياتالظروفتهيئة

الذكاءعلىالقائمةالخدمةهذهوصيانة

للذكاءآوروراشبكةجانبإلىاالصطناعي

.البرنامجنهايةبعداالصطناعي
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نلنديةالفالوزراءرئيسةوضعتهاالتيالحكوميةالخطةعلىاالصطناعيللذكاءآورورابرنامجيستند

سينتحفيوتساهمالتقنيالتطورمجالفيرائدةًفنلنداستصبحخاللهامنوالتيمارينسانا

والقطاعاتةالحكوميالجهاتمستوىعلىالتقنيوالتقدمالرقميالتحوليتيحهاالتيالفرصوتطبيق

شبكةاستخدامفيالحكوميةالخطةمنوالمستمدةالبرنامجمناألساسيةالغايةوتتلخص.األخرى

.وأخالقيومستدامآمنبأسلوبواألعمالاليوميةالحياةلتسهيلاالصطناعيللذكاءآورورا

االنتقال:حياتيةأحداثثالثةعلىمركزة2018ًسبتمبرفيآورورااختبار/لمشروعالتجريبيةالفترةبدأت

واألهاليلاألطفاودعمالتوظيففرصلتحسينتدريبيةدوراتفيوالتسجيلللدراسةجديدمكانإلى

منمزيدالإليهوستضافالتحسيناتمنللمزيدالمشروعسيخضعكما.األسريةالعالقاتتغيرعند

.2022و2020عاميبينماالحياةأحداث
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كانساس سيتي 
ها تستخدم التحليالت التنبؤية لصيانة شوارع

ثيرةكعواملبسببالشوارعحُفَرتتشكل

وعيوبالمتجمدالماءوتمددالرطوبةمنها

كذلوغيرهاالكثيفةالمروروحركةاألرصفة

عنالنظربغضوهي،.العواملمن

للمركباترئيسيإزعاجمصدراألسباب،

ثقببتتسببألنهاسواءحدعلىوالمشاة

توازنوتعطيلإطاراتهاانثناءأوالعجالت

بعضفيالسيروحوادثالقيادةعجلة

ثةحديإحصائياتتوصلتحينفي.الحاالت

السائقينتكلفالشوارعحُفَرأنإلى

.سنويًادوالرمليارات6منأكثراألمريكيين

شوارعالحُفَرصيانةتكلفةمتوسطيتراوح

معهذاالواحدة،للحُفرةدوالر50إلى35بين

احناتالشتشغيللتكاليفمحتملةإضافة

100ينبتتراوحالتيالموقعلصيانةوالكوادر

علىاألرقامهذهكلوتعتمددوالر150و

.المستخدمةوالموادالحُفرةحجم

راربأضالشارعفيعميقةحُفرةتتسبب

فيميل35بسرعةسيرحادثتأثيرتساوي

أضرارصيانةكلفةتتجاوزكما.الساعة

دوالر300الحُفَرعنالناتجةالمركبات

دوالر1000منوأكثرسنويًاالواحدةللمركبة

ببهاتسفضالً.للمركبةالكليالعمرخالل

الهيتعرضالتياإلصاباتمنبالكثير

وكونهاعام،كلوالمشاةالدراجاتسائقو

يالمشأثناءللسقوطالرئيسيالسبب

.والشركاتالعقاراتلمالكيبالنسبة

مةالحكواستعانتالتحدي،لهذااستجابةً

واليةفيسيتيكانساسفيالمحلية

الويببخدمات2017عاماألمريكيةميزوري

علىالموزعةالمتصلةواألجهزةأمازونمن

ةشركمنالبياناتتحليلوأدواتالشوارع

Xaqtفيمقرهايقعالتيللبرمجيات

يوهأالأساسيةلغايةتحقيقًاشيكاغو،

نمبدالًوقوعهاقبلالحُفَرتشكلمنع

.الضرربإصالحاالنشغال
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دفعمما.2018عاممليون40حواليإلىالمدينةفيالمتراكمةالشوارعصيانةعملياتكلفةوصلت

منوانطالقًا.الصيانةلعملياتدوالرماليين10إلى8تخصصمبادراتاقتراحإلىالمحليةالحكومة

ورتهاطالتيالمنصةساهمتاألمثل،الوجهعلىاألموالهذهباستخدامالمدينةفيالمسؤولينرغبة

التنبؤخاللمنسنويًاالشوارعصيانةعلىالمدينةتنفقهاالتيدوالرماليين6إلى3بتوفيرXaqtشركة

.األولويةحسبالمتراكمةالصيانةعملياتوترتيبالحُفَرتشكلبمواقع

لماحةصالتبقىالحُفَرصيانةأنالذكريجدر

تستمرقدبينماشهرًا12إلى6بين

عشرللطرقاتاألمدطويلةاإلصالحات

منالمدينةتمكنتوإذاأكثر،أوسنوات

منيصبحوقوعهاقبلالحُفَرمواقعتحديد

إلجراءاتالمحدودةمواردهاتوجيهالممكن

.الوقائيةالصيانة

لحُفَرابأعدادالتنبؤالتقنيةوظيفةتتعدى

وذلكمواقعها،تحديدأيضًاتشملفهي

فيدمةالمستخاآلليالتعلمتقنياتبفضل

عالوةً.Xaqtشركةطورتهاالتيالخوارزمية

إشراكفيالبرنامجنجحذلك،على

وىمستعلىليسالحكوميينالموظفين

اتالجهمستوىعلىوإنمافحسبالبلدية

معةًمباشرتتعاملالتيفهيالتشغيلية،

.المدينةطرقاتمستخدمي

بيتبتثسيتيكانساسبدأت،2015عامفي

متابعةعلىالقادرةالذكيةالشوارعإنارة

تهاإضاءوتخفيضوالمركباتالمشاةحركة

نجحتالحين،ذلكومنذ.تلقائيبشكل

منمجموعةمناالستفادةفيالمدينة

لمجرياتأكبرفهمًاتقدمالتياألدوات

ضوءًا178منمكونةشبكةومنهااألمور

فيالرئيسيالشارعامتدادعلىذكيًا

.المدينة

جاهزةأداةXaqtشركةلدىتتوفرلم

المشروعبدأفقدبالحُفَر،للتنبؤلالستخدام

فيالعامةاألشغالمديرمنبطلب

تقدمأداةعنيبحثكانالذيالمدينة

يانةصلعمليات"وفوريةواضحة"تحسينات

.الشوارع
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رقاتالطتضررأسبابعلىللتعرفالعامةاألشغالموظفيإلىبالتحدثالعملالشركةبدأتوبدورها،

مياهالخطوطتشققأوالثقيلةالحافالتمرورمثلالقاسيةالظروففياإلسفلتوتقلصكتمدد

بقةسابياناتعلىوالبلديةالشركةاطلعتثمومن.الحرارةدرجاتفيالحادةالتغيراتأوالرئيسية

فلتكتش.مالحظاتهمقارنواثمومناألعطاللبعضتعرضهاالمحتملالمواقعحولتنبؤاتوقدمت

Xaqtحتاجتالتياألجزاءتحديدفيفعالةكانتفإنهاصحيحة،الخوارزميةمخرجاتتكنلمعندماحتىأنه

.الشوارعمعاينةعملياتنحومواردهابتوجيهللمدينةسمحمماللصيانة

لحللديهاالمتوفرةللبياناتالمحليةالحكومةاستغاللعلىحديثًامثاالًالمدينةفيبالحُفَرالتنبؤأداةتعد

بفضلنةالمديتتمكنالشوارع،صيانةجانبوإلى.وضعتهاالتياألولوياتمعوالتعاملالملحةالتحديات

خريطةمنهاأخرىبمزاياتتمتعكما.بالمئة85نسبتهابدقةالفارغةالمبانيتحديدمنالجديدةاألداةهذه

رامالتومواقعالمروروحركةاالصطفافأماكنتوفرحولوسابقةمباشرةبياناتتظهراإلنترنتعبر

منترنتباإلناالتصالتوفرحولبياناتتجمعالتيالرقمياإلدماجخريطةإلىباإلضافةالمدينةوسط

توفربينالعالقةعلىالضوءلتسليطالمتحدةالوالياتإحصائياتومكتبالفدراليةاالتصاالتلجنة

.والفقرباإلنترنتاالتصال

فيقدمةمتعاملةقوىمعسيتيكانساسبلديةتتعاملالحكومية،الجهاتمنالكثيرفيالحالهوكما

هؤالءلدىالمتوفرةالمعلوماتمنقدرأكبرعلىللحصولالمدينةتسعىالسببلهذا.السن

هاإدارتتحسينبهدفاآلليوالتعلماالصطناعيالذكاءتطبيقاتإلنشاءواستخدامهاالموظفين

.المدينةلشؤون
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يش تسخير علم البيانات لتحسين عمليات التفت
المتصلة بالسالمة في مكان العمل في تشيلي 

عقدمنأكثرمنذالمناجمفيوالصحةالسالمةبشأن176رقماالتفاقيةالعالميةالصحةمنظمةاعتمدت

يرونهعملأيبرفضالمناجمفيالعاملينحقوقدولة25فيالمُطبقةاالتفاقيةهذهوتدعم.الزمانمن

مةوالسالالصحةممثليوانتخابحياتهمعلىخطرًايُشكلكانحالفيالمنجممنوالخروجآمنغير

منشكوىلديهمكانتحالفيالعاملينحقوقحمايةفيمنهااألساسيةالغايةوتتمثل.بأنفسهم

.العملظروف

هذهوتجلت.بالعملمرتبطةحوادثجرّاءإلصاباتيتعرّضونأوحتفهمالتشيليينآالفيلقىعام،كلفي

والذهبللنحاسخوسيهسانمنجمانهياربعد2010عاموقعتالتيكوبيابوحادثةفيبوضوحالحقيقة

تحت(قدم2,300يعادلما)متر700بعمقرجلًا33محاصِرًاكوبيابومنالقريبةأتاكاماصحراءفيالواقع

األرض

.2003فيعامل100,000لكل15.4بلغتشيليفيالعمالبينالوفياتمعدلأنالدراساتإحدىأفادت

ذلكيفبماتشيليفيعملإصاباتعنالناجمةالوفياتمعدلفإنأخرى،دراسةإليهخلُصتلماووفقًا

كشفتكما.2015لعامعامل100,000لكل7.3و،2014لعامعامل100,000لكل7.2بلغالتنقلحوادث

2015و2014عاميبينتشيليفيالعملإصاباتعنالناجمةالعمالوفياتمعدلاستهدفتتحليالت

.التنقلحوادثمنأكثرالعملمكانداخللحوادثتعرضهمبسببحتفهميلقونالعمالبأن

فيحةوالصالسالمةعناصرتعزيزمسؤوليةالتشيليةالعملوزارةإلىأوكلتالنتائج،لهذهاستجابةً

ذتهانفّالتيالتفتيشإجراءاتأنإال.القوانينوإنفاذالتفتيشإجراءاتخاللمنوذلكالعملأماكن

تبدأثموىالشكاستالميتمإذاستباقية؛كونهامنبدالًفعلورداستجابةشكلعلىتتمكانتالوزارة

.الوفاةأواإلصابةوقوعبعدتأتيماغالبًاالتيالتفتيشعملية
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أنالواضحمنأصبحالسياق،هذاوفي

الىقصوضرورةالوقائيةالتفتيشإجراءات

فيتساعدأنهاخصوصًاإغفالهايمكن

مةبالسالالمتعلقةالتحدياتعنالكشف

للمزايامنهاوإدراكًا.الحوادثوقوعقبل

وزارةبدأتاإلجراءات،هذهمنالمتحققة

.الوقائيالتفتيشنحوبالتوجّهالعمل

نمختصيعلماءبتوظيفقامتوبالفعل،

اربالتجتنفيذوحتىالنماذجبعضوإنشاء

العديدواجهتالجهودهذهأنإال.الميدانية

اناتالبيعلىالحصولمنبدءًاالتحدياتمن

ووصوالًالقائمةالعملمرافقحولالالزمة

منالتيالجديدةالشركاتتحديدإلى

.السالمةقواعدتخالفأنالمحتمل

تحديدعلىالضريبيةالسجالتتساعد

نولكللشركات،الرئيسيةالمقراتمواقع

ىاألخرالشركاتمكانالحكومةتعرفالقد

لالعموزارةمفتشوكانفقد.لهاالتابعة

أصالًموجودةغيرمواقعلزيارةيذهبون

شكلماوهو(موقعهانقلأوأغلقت)

ةالوزاراعتمدتكما.للوقتكبيرةمضيعة

وقطاعاتمناطقعلىالمفتشينتوزيع

ميتحينوفي.المخالفاتمنمحددةوأنواع

فيواحدةمرةالتفتيشقائمةإعداد

كافةتجمعالالعملوزارةأنإالالشهر،

كل.التاليةالقائمةموعديحينحتىالمواقع

اتالشركمنقليلعددتفتيشإلىأدىهذا

عنالكشفعلىالعملالوزارةقدرةوعدم

.وقعللمالمفتشينزيارةبعدإالالمخالفات

منمحدودبعددالعملوزارةتستعين

يفتشونماغالبًاالذينالمفتشين

سمحتإذالمخاطر،منالخاليةالشركات

الشركاتمنفقط%20بتفتيشقدرتهم

تطلعتحينفي.تشيليفيالموجودة

وتفتيشتحديدمنتتمكنأنإلىالوزارة

ثرأكمخالفةتكونأنيحتملالتيالمواقع

التفتيشثقافةوترسيخغيرهامن

األهداف،هذهتحقيقوعبر.االستباقي

نلقوانيالعملأماكنامتثالضمانيمكن

تشيليفيبهاالمعمولوالعمالالعمل

.مالللعسالمةأكثرعملبيئةعنيثمربما
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جامعةفي"المجتمعلمنفعةالبياناتعلمتسخير"برنامجمعشراكةالعملوزارةعقدت،2018عامفي

قةدأكثرآليتعلمنماذجإلنشاءالوزارةمعالعملالبرنامجوبدأ.التحدياتهذهمواجهةبهدفشيكاغو

بمعلوماتالبرنامجبتزويدالوزارةدورتمثلبينما.الوقائيةالتفتيشإجراءاتتأديةعلىالوزارةلمساعدة

اكم.المفصلةالشركاتومواصفاتالموظفينأعدادذلكفيبماسنوات10آلخرالتفتيشإجراءاتحول

نظمةممنالعامةاالقتصاديةالبياناتمنوغيرهاالسلعبورصةمنالنحاسأسعارعلىالبرنامجحصل

.والتنميةاالقتصاديالتعاون

فيقوانينللمخالفًاالموقعيكونأناحتماليةتقييمعلىيعملنموذجلبناءالبياناتهذهالبرنامجسخّر

تفتيشهاتميالتبتلكالشركاتتشابهمدىيُقيّم"التشابهأوجه"نموذجبناءتضمنكما.تفتيشهحال

رغمحتى،فالنصإلىيصللمالماضيفيللتفتيشخضعتالتيالشركاتعددأنالحقًاوتبين.سابقًا

.السالمةبشأنشكاوىتتلقلمأنهامنهاالجهاتبقيةعنعدةبنواحٍتختلفأنها

تالشركامقارنةالعملوزارةبإمكانأصبحالتشابه،بدرجةومقارنتهاالخطورةدرجةتحديدخاللومن

.لالعممكانفيالسالمةبقواعدالتزامهاعدمعنالناجمالخطرمستوىعلىبناءًًدرجةمنهاكلومنح

تنفيذوبالتالياالمتثالعدملخطرالمعرضةالشركاتتحديدللوزارةيمكنالدرجات،هذهعلىوباالعتماد

.التفتيشزيارات
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نموذج مخالفة القوانين والتفتيش : الكشف عن التحّيز

والسياساتالبياناتعلممركزتسلّم

البرنامجهذاشيكاغوجامعةفيالعامة

اآلليالتعلمنماذجتحسينلغايات

.الميدانيةالتجاربوتنفيذوتصميم

تيالالشركاتقائمةعلىالتجاربواعتمدت

عشوائيةعيناتوعلىالنموذجقدمها

وذلكوالقطاع،المنطقةحسبطبقية

الحاليالنموذجدقةمدىفحصبهدف

وحساببهايتنبأالتيالخطرودرجات

يفالتحيّزحاالتوتحديداألساسيالمعدل

.وجدتإنالتفتيشعملية

اتالبيانعلمتسخير"برنامجخبراءيتوقع

دالحعنعملهميُثمرأن"المجتمعلمنفعة

وذلكالتفتيشعندالتحيّزحاالتمن

ودمجالتفتيشنموذجنتائجعلىباالعتماد

فيبالقطاعاتوالمتعلقةالجغرافيةالقيود

المهامبينومن.بالمخاطرالتنبؤعملية

مانلضاتخاذهاسيتمالتيالمستقبلية

نأماكفيالمهنيةوالصحةالسالمةعنصر

ةسهلواجهةتطويرهيتشيليفيالعمل

ارةوزوأنظمةالنموذجبينتدمجاالستخدام

زبالحافالعملوزارةوتزويدالقائمةالعمل

منالمزيدلتطويرالالزمةواألدوات

جسديُ.البياناتعلمعلىالقائمةالمشاريع

وزارةقدراتلبناءفرصةالمشروعهذا

علممنهجياتدمجمنوتمكينهاالعمل

فيالحكوميةالخدماتضمنالبيانات

.تشيلي
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