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«اإلمارات» تنتج المعرفة لحكومات المستقبل
تــأيت التغيـرات الجذريــة يف القمــة الحكوميــة لعــام  ،2016بتحويلهــا
مــن مجــرد «حــدث عاملــي» إىل «مؤسســة عامليــة» تعمــل عــى مــدار
العــام ،تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه
اللــه ،لتعكــس بوضــوح مــدى قــدرة ونجــاح دولــة اإلمــارات يف بنــاء
منــاذج مــن قيــادات املســتقبل الطموحــة واملبدعــة القــادرة عــى التفكــر
االســتباقي ،مــا جعلهــا رائــدة التطويــر الحكومــي بشــهادة التقاريــر
الدوليــة.
ويتمثــل جوهــر الهــدف مــن تحويــل القمــة الحكوميــة إىل مؤسســة
عامليــة ،يف تشــكيل آليــة عمــل مؤسســاتية دامئــة تعمــل يف مجــاالت
البحــث والدراســة وإنتــاج املعرفــة ،وإطــاق التقاريــر واملــؤرشات
التنمويــة العامليــة ،الستكشــاف واســترشاف املســتقبل يف القطاعــات
كافــة ،حيــث تناقــش هــذه املؤسســة قضايــا التنميــة البرشيــة ومســتقبل
التعليــم والرعايــة الصحيــة والعلــوم والتكنولوجيــا ومســتقبل االقتصــاد
والعملــة الرقميــة ،وســوق العمــل ودور الشــباب والجيــل القــادم مــن
الربمجيــات والروبوتــات ،واألهــم مــن ذلــك كلــه ،مناقشــة هــذا الســؤال:
ملــاذا أو متــى تفشــل الحكومــات؟
***
اســترشفت القمــة العامليــة للحكومــات يف دورتهــا الرابعــة املســتقبل
مــن خــال تنــاول أحــدث املوضوعــات والتطبيقــات التقنيــة املســتقبلية،
املتعلقــة مبســتقبل العمــل الحكومــي ،وعــى رأســها البحــث املســتفيض
يف الجيــل القــادم مــن حكومــات املســتقبل ،وذلــك لإلجابــة عــى أســئلة
منطقيــة ،مثــل :مــاذا بعــد الحكومــة اإللكرتونيــة والذكيــة؟ وكيــف
ســتتغري آليــات العمــل الحكومــي املســتقبيل ليكــون املواطــن جــزءاً
مــن عمليــة تقديــم الخدمــات ،مــن خــال املشــاركة يف ابتــكار وتصميــم
الخدمــات والربامــج الحكوميــة؟
وألن ديب كانــت وســتبقى فريــدة مــن حيــث قدرتهــا عــى البقــاء
بجــدارة يف الصــدارة ،مــن خــال السياســات الذكيــة للقيــادة الحكيمــة
لصاحــب الســمو التــي تســتلهم املســتقبل املــرق؛ أخــذت مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة عــى عاتقهــا صياغــة وتنفيــذ خارطــة طريــق تق ـ ّوم
تطويــر األداء الحكومــي مــن خــال توظيــف كافــة قنواتهــا الذكيــة
املبتكــرة ،وصــوالً لحكومــة ذكيــة مرتابطــة متضافــرة لتلبيــة احتياجــات
املتعاملــن ،بهــدف تســهيل حياتهــم ومنحهــم مزيــداً مــن الســعادة.
وتتمثــل إنجــازات مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة يف الخدمــات
الحكوميــة الذكيــة اإلبداعيــة ،التــي توفرهــا لجميــع فئــات املجتمــع ،ويف
توفــر تقنيــة املعلومــات والخدمــات الذكيــة والبنيــة التحتيــة الالزمــة يف
عمليــة التحــول الــذيك عــى مســتوى الجهــات الحكوميــة يف إمــارة ديب،
لتحقيــق بيئــة آمنــة لتبــادل البيانــات واملعلومــات الحكوميــة وضــان
اســتمرارية العمــل واإلســهام يف التنميــة املســتدامة لــديب ،مــن خــال
مركــز البيانــات الحكومــي املوحــد للتعــايف مــن الكــوارث ،والــذي يرتبــط

مــع شــبكة املعلومــات الحكوميــة التــي تعتــر حجــر الزاويــة يف البنيــة
التحتيــة اإللكرتونيــة لحكومــة ديب بكونهــا شــبكة موحــدة تربــط أنظمــة
الدوائــر لتوفــر نقــل املعلومــات واملعامــات الحكوميــة وتبادلهــا يف مــا
بينهــا بدرجــة عاليــة مــن الحاميــة ،هــذا إىل جانــب ارتبــاط املركــز مــع
مراكــز البيانــات الحكوميــة األخــرى.
كــا ســاهم إطــاق الســحابة الذكيــة لحكومــة ديب يف أكتوبــر مــن
العــام املــايض ،يف توفــر بنيــة تحتيــة ذكيــة مشــركة تتيــح لجميــع
الجهــات الحكوميــة يف إمــارة ديب الوصــول ومبنتهــى الســهولة إىل قامئــة
مــن مــوارد تقنيــة املعلومــات التــي تحتاجهــا ،وهــو مــا يغنــي كل جهــة
حكوميــة عــن امتــاك بنيــة تحتيــة لتقنيــة املعلومــات عــى حــدة ويحــد
مــن التكاليــف.
ولتســهيل حصــول الجهــات الحكوميــة يف ديب عــى الدعــم الفنــي
واملســاعدة مــن الفــرق املعنيــة لــدى مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة،
يــأيت نظــام الدعــم اإللكــروين ،الــذي توفــره املؤسســة؛ ليحقــق رؤيــة
الحكومــة املرتابطــة ،يف مواكبــ ٍة لطمــوح تســعى ديب إىل تحقيقــه يف
خدمــة املتعاملــن مــن الجهــات الحكوميــة ،وضامن ـاً لتطبيــق األنظمــة
اإللكرتونيــة والذكيــة والتطبيقــات الحكوميــة الُموفــرة مــن قبل املؤسســة
لجميــع جهــات حكومــة ديب بشــكل ف ّعــال ،وبشــكل متــواز يعمــل مركــز
التدريــب التابــع ملؤسســة حكومــة ديب الذكيــة ،عــى تنظيــم الــدورات
التدريبيــة لتأهيــل الكــوادر البرشيــة عــى تلــك النظــم والتطبيقــات
وصقــل مهاراتهــم ،مــع مراعــاة مواصلــة تدريبهــم عــى التحديثــات التــي
قــد تطــرأ عــى تلــك األنظمــة.
وألن الهــدف األســمى يبقــى هــو إســعاد النــاس ،عملــت حكومــة
ديب الذكيــة عــى ربــط الجهــات الحكومــة مــع قاعــدة البيانــات املركزيــة
ملــؤرش الســعادة؛ تلــك األداة الذكيــة التفاعليــة ســهلة االســتخدام
واملرتبطــة بشــبكة إلكرتونيــة مركزيــة ،لقيــاس «مــؤرش الســعادة»
للجمهــور ورضاهــم عــن الخدمــات الحكوميــة املقدمــة لهــم بشــكل
يومــي يراعــي التغـرات الرسيعــة ،وتوقعــات النــاس التــي تتغــر برسعــة
أيضـاً ،عــر أجهــزة ذكيــة أو أجهــزة إلكرتونيــة موزعــة يف مقــار الجهــات
الحكوميــة .ومــع كل دورة تنعقــد فيهــا القمــة الحكوميــة تجــد مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة نفســها ملزمــة بتطويــر رؤاهــا وأدواتهــا وخدماتهــا
لتواكــب مســتجدات ومقتضيــات تطويــر األداء الحكومــي مبــا يكفــل
الســعادة للمتعاملــن.
***
بخطــى
إن التاريــخ يســجل اليــوم اســتكامل اإلمــارات انطالقتهــا
ً
واثقــة قويــة مبتكــرة ومبدعــة ،لتفكــر وتســعى جنبــاً إىل جنــب مــع
العــامل املتحــر لإلجابــة عــى أســئلة املســتقبل ،وهــي بذلــك إمنــا تواصــل
منهجهــا املســتنري يف تشــكيل منــاذج للتعــاون الــدويل بــن الحكومــات يف
العــامل ،وتطويــر الحلــول االبتكاريــة للعديــد مــن التحديــات التــي تواجــه
الحكومــات اليــوم مــن أجــل ســعادة البرشيــة جمعــاء.
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أخبار

أخبار التحول الذكي في مدينة دبي

محمد بن راشد ضمن أكثر قادة العالم شعبية
على تويتر
اختــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،ضمــن أكــر قــادة
العــامل شــعبي ًة عــى موقــع التواصــل االجتامعــي «تويــر» ،وذلــك يف تقريــر
أصــدره مجلــس السياســات الرقميــة التابــع ملؤسســة «ديجيتــال دايــا»
لالستشــارات االســراتيجية .وأشــار التقريــر إىل أن صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،بــات يحتــل املركــز الرابــع عامليــاً خــال
عــام  ،2015حيــث يتابــع ســموه عــى «تويــر» مليــوين متابــع ،يهتمــون
بتغريــدات ســموه حــول تحفيــز االبتــكار يف كافــة املجــاالت.

تكريم «مؤسسة حكومة دبي الذكية»
لجهودها في نظم تخطيط الموارد الحكومية
كرمــت األمانــة العامــة للجنــة العليــا للترشيعــات يف ديب ،مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة ،تقديـرا ً لجهودهــا يف تشــغيل وتطبيــق نظــم تخطيــط
املــوارد الحكوميــة ،وخدمــة تطبيــق املوظــف الــذيك ،والتــزام املؤسســة
باملعايــر املهنيــة التــي قــادت إىل دفــع جهــود التحــول الــذيك يف اإلمــارة
قدمـاً ،وعــززت التكامــل الحكومــي ،بــديب تجســيدا ً للرؤيــة الثاقبــة لصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب ،رعــاه اللــه.

«حي دبي للتصميم» يطلق  21مبادرة ذكية
أطلــق حــي ديب للتصميــم ( ،)d3العضــو يف مجموعــة تيكــوم 21 ،مبــادرة
ذكيــة ،ضمــن مســاعيه الراميــة إىل املشــاركة يف التحــول الــذيك الــذي تشــهده
مدينــة ديب .ويأمــل الحــي أن يســهم يف تحقيــق األهــداف االقتصاديــة
املنشــودة يف إمــارة ديب ،مــن خــال أنشــطته التــي تختــص بقطــاع التصميــم
واألزيــاء .ويســعى حــي ديب للتصميــم إىل طــرح مبــادرات قــادرة عــى
تأســيس مجتمــع أعــال ذيك ومتكامــل لــركاء األعــال والــزوار عــى حـ ٍـد
ســواء .وميثــل الحــي والــذي تــم تأسيســه عــر التعــاون بــن عــدة جهــات
حكوميــة بــديب ،معيــارا ً ومنوذجــاً للمــدن الذكيــة ،كونــه يقــدم مبــادرات
مبتكــرة وذكيــة تجعــل مــن تجربــة ســكانه مثــاالً عــى بنــاء اإلنســان لبيئــة
مســتدامة.

«مكتب مدينة دبي الذكية» يناقش سبل دعم
التحول الذكي في إمارة دبي
ناقــش «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» عــددا ً مــن املرشوعــات قيــد التنفيــذ
والتــي تهــدف إىل توفــر قــدر أكــر مــن الســعادة للمتعاملــن ،وتعزيــز
ثقتهــم بالخدمــات الحكوميــة الذكيــة ،وتقليــص حجــم الوقــت والكلفة يف
عمليــات تقديــم الخدمــات الحكوميــة ،وصــوالً إىل تحويــل ديب إىل املدينــة
األذىك عاملي ـاً .ويســعى املكتــب إىل ضــان اســتمرار العمــل مــع جميــع
الجهــات الحكوميــة بــديب ،مــن أجــل تحقيــق األهــداف االسـراتيجية التــي
تــم وضعهــا للوصــول بــديب إىل املدينــة األذىك عامليـاً بحلــول عــام .2017

لمزيد من أخبار التحول الذكي تابعوا صفحتنا على فيس بوك

www.facebook.com/dubaismartgovernment
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موضوع الغالف

القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة..

تحديات المستقبل في عيون قادة العالم
تُعــد القمــة العامليــة للحكومــات  ،https://worldgovernmentsummit.orgوالتــي تعقــد ســنوياً يف ديب ،التجمــع األكــر
مــن نوعــه ملســؤويل الحكومــات ،وخـراء اســترشاف املســتقبل ،حيــث شــارك يف قمــة  2016أكــر مــن  125دولــة ،و3000
مشــارك ،عقــدوا جلســات ناقشــت أكــر مــن  70موضوع ـاً شــملت كافــة القضايــا التــي تتعلــق بالتحديــات التــي تواجــه
حكومــات دول العــامل ،وكيفيــة التغلــب عليهــا.
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تحويل القمة إىل مؤسسة عاملية يجعل من دولة اإلمارات رائدة التطوير الحكومي ومفاهيم الحكم الرشيد
عىل مستوى العامل ،ويقدم بديالً لتعميم مرشوعات التنمية والتطوير
حوار المستقبل
افتتــح الرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا جلســات القمــة العامليــة للحكومــات
 ،2016عــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة ،وأجــرى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب
يف اليــوم األول للقمــة حــوارا ً مــع مــا يقــارب العــر ماليــن متابــع ،يتابعــون
ســموه عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ،حيــث حمــل الحــوار عنــوان «حــوار
املســتقبل» ،وأجــاب ســموه عــى كافــة األســئلة التــي طرحهــا متابعــوه عــن
مســتقبل الحكومــات وإداراتهــا كالتعليــم ،والصحــة ،واإلدارات األخــرى التــي
تقــدم خدمــات حكوميــة متنوعــة .ولعــل أهــم مــا مي ـ َّز قمــة هــذا العــام أنهــا
عملــت عــى االنتقــال بالحكومــات مــن مرحلــة اســترشاف املســتقبل إىل مرحلــة
صناعتــه ،عــر التأكيــد عــى وضــع اإلنســان يف مركــز اهتــام العمــل الحكومــي.

الرئيس أوباما يلقي كلمته خالل القمة عرب دائرة
تلفزيونية مغلقة
مكانة بارزة لدولة اإلمارات
يعــد احتضــان القمــة العامليــة للحكومــات مــن قبــل دولــة اإلمــارات ،تأكيــدا ً
عــى ريــادة الدولــة يف مجــاالت التنميــة العامليــة مــن خــال مــا قدمتــه للعــامل

مــن ابتــكارات خدمــت املجتمعــات ،مــا أضفــى عــى دورهــا الريــادي يف جميــع
مبادراتهــا البعــد العاملــي واإلنســاين ،وهــو البعــد الــذي ســاعدها عــى اإلســهام
بشــكل حقيقــي يف تعزيــز جاهزيــة الحكومــات العامليــة لتحديــات املســتقبل
مــن خــال مــا قدمتــه مــن مبــادرات أشــاد بهــا العــامل ،ومثــن الجهــد املبــذول
يف إطالقهــا.
مؤسسة دولية
أصبحــت القمــة العامليــة للحكومــات اليــوم مبثابــة مؤسســة دوليــة
متتلــك أهــداف تعمــل عــى تنفيذهــا عــى مــدار العــام ،حيــث تصــدر تلــك
املؤسســة الدراســات والبحــوث التــي تســترشف املســتقبل ،باإلضافــة إىل إطالقهــا
للمــؤرشات التنمويــة ،عــر رشاكتهــا االسـراتيجية مــع العديــد مــن الــركاء حــول
العــامل .وجــاء تحويــل القمــة إىل مؤسســة ،إســهاماً يف تعزيــز دورهــا يف متكــن
الحكومــات حــول العــامل مــن اســترشاف تحديــات املســتقبل ،مــن خــال تحولهــا
إىل مركــز للبحــوث العامليــة ،ومتكينهــا مــن تصميــم جلســات القمــة بطريقــة
جديــدة لفتــح املجــال للمزيــد مــن النقاشــات حــول الــرؤى التــي يتقاســمها
املشــاركون ،باإلضافــة إىل قيامهــا بتطويــر موقعهــا اإللكــروين وتطبيقهــا الــذيك،
اللــذان يخدمــان املشــاركني يف القمــة ،ومتكينهــم يف ذات الوقــت مــن التواصــل
بسالســة وفعاليــة ،والتعــرف عــى كافــة املعلومــات التــي يحتاجونهــا حــول
«معــرض الحكومــات الخالقــة» ،وجائــزة أفضــل وزيــر عــى مســتوى العــامل».
حضور عالمي مميز هذا العام
شــارك يف القمــة العامليــة للحكومــات  ،2016أكــر مــن  3000مشــارك ،جــاءوا
مــن أكــر مــن  125دولــة حــول العــامل ،وتصــدر الرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا
املتحدثــن ،وعــرض رئيــس جمهوريــة روانــدا «بــول كاغامــي» تجربــة بــاده يف
إنقــاذ مليــون مواطــن مــن الفقــر ،حيــث ســلط الضــور عــى املبــادرات التــي مــن
املمكــن تنفيذهــا يف الــدول الناميــة مــن أجــل النهــوض بشــعوب تلــك الــدول،
وكان الفتــاً حضــور طــاب الجامعــات لقمــة هــذا العــام ،والذيــن بدورهــم
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تحويل القمة إىل منصة للحوار بني صناع القرار الحكومي وجيل الشباب وقيادات املستقبل ميثل ضامنة
لدمج الكفاءات املبدعة يف العمل الحكومي
تحدثــوا عــن رؤاهــم وتطلعاتهــم مــن خــال جلســات الحــوار التــي تناولــت 70
موضوعـاً مختلفـاً.
محاور ثمانية رئيسة
بحثــت القمــة العامليــة للحكومــات  ،2016وعــى مــدار ثالثــة أيــام ،مثانيــة
قطاعــات حيويــة هــي التعليــم ،والصحــة ،والعلــوم واالبتــكار والتكنولوجيــا،
واالقتصــاد ،وســوق العمــل ،والتنميــة واالســتدامة ،ومــدن املســتقبل ،والعمــل

أصبحت القمة معرضاً ألفضل املامرسات واملبادرات
الحكومية التي تجعل حياة الشعوب أكرث سعادة
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الحكومــي ،وإدارة رأس املــال البــري .وشــهدت دورة هــذا العــام تقليصـاً للوقت
املمنــوح للمتحدثــن ،بهــدف إتاحــة الفرصــة للجمهــور للحــوار مــع الخــراء
واملســؤولني ،إضافـ ًة إىل متكــن الجمهــور مــن التفاعــل مــع جلســات الحــوار عــر
التواصــل مــن خــال التطبيــق الــذيك ،واملنصــات اإللكرتونيــة الخاصــة بالقمــة.
تقارير ومبادرات
شــهدت قمــة هــذا العــام إطــاق العديــد مــن املبــادرات والتقاريــر
املتخصصــة التــي اســترشفت املســتقبل ،كــا شــملت القمــة افتتــاح متحــف
املســتقبل ،وإطــاق معــرض «ابتــكارات الحكومــات الخالقــة» ،باإلضافــة إىل
تقديــم جائــزة «أفضــل خدمــة حكوميــة عــر الهاتــف املحمــول ،و»جائــزة املعلــم
املبتكــر».
المستقبل في عيون قادة العالم والخبراء
ناقشــت القمــة العامليــة للحكومــات يف دورتهــا الرابعــة العديــد مــن القضايــا
التــي تهــم مســتقبل الــدول والشــعوب عــى املــدى القريــب والبعيــد ،حيــث
شــهدت الجلســات الحواريــة للقمــة حــوارا ً حــول اإلرث املنــي للحضــارة
العلميــة العربيــة ،والتحديــات التــي تواجــه قــادة العــامل العــريب لتحقيــق
تنميــة مســتدامة مــن خــال تحفيــز االبتــكار .وشــهدت الجلســات أيضــاً
مناقشــة موضوعــات شــملت عناويــن متنوعــة منهــا «كيــف تصنــع علــوم اليــوم
تكنولوجيــا الغــد» ،و»اســتعداد الحكومــات للمســتقبل غــر املتوقــع» ،و»االبتــكار
يف الطاقــة النظيفــة» .كــا شــهدت جلســات القمــة مناقشــة مــا عــى الحكومــات
العربيــة أن تعالجــه اآلن اســتعدادا ً للمســتقبل ،باإلضافــة إىل اآلثــار املســتقبلية
للطابعــة ثالثيــة األبعــد عــى حياتنــا.
وتخللــت أعــال القمــة مجموعــة مــن املحــارضات شــملت موضوعــات
تناولــت إدخــال الربمجــة إىل املناهــج التعليميــة ،وتوظيــف اللعــب بشــكل مبتكر
يف التعليــم ،ودور اإلعــام االجتامعــي يف تشــكيل مســتقبل التعليــم .وشــهدت
القمــة أيضـاً محــارضات تناولــت األفــكار التــي مــن شــأنها أن تســهم يف تحويــل
حكومــات العــامل إىل حكومــات أكــر ابتــكارا ً ،ومــا يتوجــب عــى الحكومــات

فعلــه ملواكبــة النمــط االقتصــادي املســتقبيل ،وأخطــار العــامل الرقمــي وســبل
مواجهتهــا.

حــول التوجهــات العامليــة الكــرى التــي مــن املتوقــع أن تكــون ذات تأثــر عــى
العــامل ملــدة  20ســنة قادمــة.

تجربة رواندا ..حاضرة بقوة
اســتضافت القمــة العامليــة للحكومــات  ،2016الرئيــس «بــول كاغامــي»
رئيــس جمهوريــة روانــدا ،والــذي تحــدث إىل القمــة عــن تجربــة بــاده يف مجــال
التنميــة ،حيــث تحــدث عــن أداء إدارتــه منــذ عــام  ،2000ومتكــن تلــك اإلدارة
مــن تحقيــق منــو اقتصــادي بلــغ  %8بعــد انتهــاء حــرب أهليــة طويلــة مزقــت
البــاد لســنوات ،مــا ســاعد الحكومــة عــى اجتــذاب العديــد مــن رؤوس األمــوال،
وانتشــال مليــون مواطــن مــن الفقــر ،ومضاعفــة عائــدات الســياحة بخمســة
أضعــاف ،ورفــع نســبة امللتحقــن بالتعليــم األســايس ،وخفــض نســب وفيــات
املواليــد ،ومتكــن املــرأة سياســياً.

متحف المستقبل
متيــزت قمــة هــذا العــام بافتتــاح متحــف املســتقبل للمــرة األوىل ،ويقــام
للعــام الثالــث عــى التــوايل ضمــن فعاليــات القمــة العامليــة للحكومــات ،حيــث
اطلــع الــزوار عــى أمثلــة حيــة شــملت أحــدث التقنيــات والوســائل املســتقبلية
يف عــامل التكنولوجيــا ،حيــث يهــدف املتحــف باألســاس إىل نقــل زواره إىل
تجربــة مســتقبلية يعاينــوا مــن خاللهــا وبأنفســهم تقنيــات الروبوتــات والــذكاء
االصطناعــي.

دراسات وتقارير مستقبلية
أصــدرت القمــة العامليــة للحكومــات يف دورتهــا الرابعــة العديــد مــن التقاريــر
بالتعــاون مــع مؤسســات بحــث علمــي عامليــة ،وتناولــت تلــك التقاريــر الــذكاء
االصطناعــي ،وتطــور العلــوم ،ومســتقبل الحكومــات ،حيــث ركــزت تقاريــر
الــذكاء االصطناعــي عــى كيفيــة توظيفــه يف تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات
التــي متتلكهــا الحكومــات ،ومــن ثــم التنبــؤ مبــا قــد يقــع بنــا ًء عــى تحليــل تلــك
البيانــات .وأطلقــت القمــة دراســة مســحية عــن التحــول الرقمــي للحكومــة،
شــمل أكــر مــن  1200مســؤول حكومــي ،مــن  70دولــة ،حيــث ركــزت الدراســة
عــى اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة يف عمليــة تقديــم الخدمــات الحكوميــة.
كــا أصــدرت القمــة عــددا ً مــن التقاريــر التــي تتحــدث عــن املوجــة القادمــة
مــن االبتــكارات املســتقبلية يف مجــال الحوكمــة .وأطلقــت القمــة دراســة تناولــت
مســتقبل العمــل ودور التكنولوجيــا يف التعامــل مــع البيانــات الضخمــة ،وطــرق
التنقــل ،وتقنيــات الحوســبة الســحابية ،وإنرتنــت األشــياء ،باإلضافــة إىل دراســة

َّ
الخالقة
ابتكارات الحكومة
شــهدت القمــة العامليــة للحكومــات هــذا العــام إقامــة معــرض «ابتــكارات
الحكومــة الخالقــة» والــذي نظمــه «مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار الحكومي»،
وذلــك بهــدف عــرض التجــارب املبتكــرة التــي قامــت الحكومــات حــول العــامل
مســعى لتبــادل الخــرات واملعــارف ،ومتكــن املســؤولني
بتطبيقهــا بنجــاح يف
ً
الحكوميــن مــن االطــاع عــى منــاذج تلــك االبتــكارات ومعاينتهــا ،والتعــرف
عليهــا عــن قــرب.
منصات تفاعلية إلكترونية
شــهدت قمــة هــذا العــام كــا يف األعــوام الســابقة ،متكــن متابعــي القمــة
وزوارهــا مــن الحصــول عــى كافــة املعلومــات التــي يحتاجونهــا حــول القمــة
وجــدول فعاليتهــا وأخبارهــا ،مــن خالل عدد مــن املنصــات التفاعليــة اإللكرتونية،
كموقــع القمــة اإللكــروين  https://worldgovernmentsummit.orgباإلضافــة
إىل وســم #القمة_العاملية_للحكومــات وصفحــة القمــة عــى منصــة التواصــل
االجتامعــي تويــر .https://twitter.com/WorldGovSummit?lang=ar

•

مخترب حكومة املستقبل ينقل الخدمة الحكومية من منوذج الروتني البيورقراطي الذي يستهلك املوارد
واملوازنات للدول إىل وسيلة إلسعاد الناس وتنمية االقتصاد
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أمن المعلومات

أمن المعلومات في المدينة الذكية..
ضمان الستدامة الحياة
تحــرص مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة عــى تفعيــل جميــع عوامــل أمــن املعلومــات ضمــن خطــط اســتكامل تحويــل ديب إىل املدينــة
األذىك يف العــامل ،إميان ـاً منهــا بــدور أمــن املعلومــات يف توفــر منــاخ إيجــايب لتطــور ومنــو مفهــوم املدينــة الذكيــة ،ودوره أيض ـاً
يف تعزيــز ثقــة الجمهــور بالخدمــات الذكيــة واملشــاركة يف تطويرهــا ،مــا مــن شــأنه أن يبنــي ثقــة راســخة وف َّعالــة بــن الجمهــور
واملؤسســات الحكوميــة التــي توفــر تلــك الخدمــات.
نظم وضوابط أمنية
تــم اعتــاد نظــام أمــن املعلومــات لحكومــة
ديب التابــع ملركــز ديب لألمــن اإللكــروين ،بهــدف
إدارة أمــن املعلومــات الحكوميــة ،عــر وضــع
مجموعــة مــن النظــم والضوابــط الكفيلــة بتطويــر
األنظمــة الحكوميــة املحليــة لتمكينهــا مــن العمــل
وفــق بيئــة موثوقــة وآمنــة تكــون عمليــة تخزيــن
ومعالجــة املعلومــات فيهــا خاضعــة ألعــى معايــر
أمــن املعلومــات ،مــا يضمــن عــدم تعــرض تلــك
املعلومــات أليــة عمليــة انتهــاك ،عــر تفعيــل
اســتخدام اإلرشــادات الناظمــة لعمليــة تطبيــق
النظــام ،والســبل الكفيلــة باالســتفادة مــن نظــام
الدعــم الفنــي التابــع لحكومــة ديب .وتطبق مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة النظــام وتتيــح ضوابطــه يف
جميــع مجاالتهــا التشــغيلية.
أمن معلومات يغطي  12مجا ًال
يغطــي نظــام أمــن املعلومــات لحكومــة ديب
 12مجــاالً متنوعــاً تشــمل إدارة وحوكمــة أمــن
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املعلومــات ،وإدارة أصــول املعلومــات ،وتقييــم
مخاطــر أمــن املعلومــات ،وإدارة الحــوادث ،وضبــط
الدخــول ،وإدارة العمليــات والنظــم واالتصــاالت،
وتخطيــط اســتمرارية العمــل ،وامتــاك نظــم
املعلومــات وتطويرهــا وإدارتهــا ،واألمــن البيئــي
واملــادي ،وأمــن املــوارد البرشيــة ،وااللتــزام
والتدقيــق ،باإلضافــة إىل ضــان أمــن املعلومــات
وقيــاس األداء.
دور مؤسسة حكومة دبي الذكية
توفــر مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة ورش
توعويــة دوريــة حــول أمــن املعلومــات ،حيــث
أطلقــت يف عــام  ،2015برنامــج بعنــوان «كلنــا
مســؤولون» ،ويهــدف الربنامــج إىل رفــع مســتوى
وعــي املوظفــن املتعاملــن حــول أمــن املعلومــات
خــال تعاملهــم مــع الخدمــات واألجهــزة الذكيــة،
كــا تركــز هــذه الــورش عــى موضوعــات متثــل
أهميــة بالغــة مثــل الشــبكات االجتامعيــة ،واألجهزة
الذكيــة ،وحاميــة األطفــال عــى اإلنرتنــت .وتتمحــور

األهــداف الرئيســية لهــذه الــورش التوعويــة حــول
ثالثــة محــاور هــي التقييــم الــدوري لتطبيقــات
حكومــة ديب الذكيــة ،وســد أي ثغ ـرات أمنيــة قبــل
إطــاق أي تطبيــق ،والتأكــد مــن أن التطبيقــات
تلتــزم باملعايــر العامليــة .ISO27001
نجاح متواصل في حماية المستخدم
نتيجــة للجهــود املتواصلــة التــي تقــوم بهــا
حكومــة ديب إلســعاد املســتخدمني ،حصــدت
مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة الجائــزة األوىل يف أمــن
املعلومــات عــن تطبيقــي  ePayو  mPayيف معــرض
ومؤمتــر الخليــج ألمــن املعلومــات «جيســك ،»2015
حيــث نجحــت املؤسســة يف مطابقــة جميــع املعايــر
األمنيــة مــع متطلبــات حاميــة بيانــات بطاقــات
الدفــع اإللكــروين ،عــر بنــاء وترســيخ بنيــة تحتيــة
آمنــة وموثوقــة .وتقــوم فــرق متخصصــة يف مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة بتحديــث وإدارة وتوثيــق
الخدمــات الذكيــة بشــكل دائــم ودون انقطــاع.

•

دور مؤسسة حكومة دبي
الذكية في تعزيز أمن المعلومات
إدارة أصول املعلومات
إدارة وحوكمة
أمن املعلومات
تخطيط استمرارية
العمل

تقييم مخاطر أمن
املعلومات
أمن املوارد البرشية

امتالك نظم املعلومات
وتطويرها وإدارتها

ضبط الدخول

االلتزام والتدقيق

األمن البيئي واملادي

إدارة العمليات والنظم
واالتصاالت
إدارة الحوادث
ضامن أمن املعلومات
وقياس األداء
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التعليم الذكي

التعليم الذكي في دبي ..واقع الخدمات
المتاحة وآفاق التطوير الجديدة
يُعــد اســتغالل وســائل التكنولوجيــا الحديثــة وتوظيفهــا بكافــة إمكاناتهــا يف املؤسســات التعليميــة رضورة ملحــة يف مســرة املــدن التــي
تســعى إىل التحــول الــذيك ،حيــث متتــاز تلــك الوســائل بالتفاعليــة وتنمــي لــدى الطــاب مهــارات االبتــكار والبحــث العلمــي ،عــاو ًة عــى
مــا تتيحــه لهــم مــن آفــاق معلوماتيــة يف زمــن التطــور التكنولوجــي الــذي بــات يحتــم عــى املــدارس تغيــر األســاليب والوســائل واألمنــاط
التقليديــة يف التعليــم ،ويــأيت حــرص مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة عــى طــرح أحــدث املبــادرات وأكرثهــا تطــوراً لتطبيقهــا يف مــدارس إمــارة
ديب تكريس ـاً لنهــج املدينــة الراســخ يف الريــادة العامليــة يف أســاليب التعليــم الحديــث ،ولدعــم الــروة الطالبيــة البرشيــة ومتكينهــا مــن
مواكبــة أحــدث تلــك املبــادرات مــن خــال الوســائل والتطبيقــات الذكيــة.
المبادرات القيادية
يــأيت «برنامــج محمــد بــن راشــد للتعلــم الــذيك»
عــى رأس مبــادرات التعليــم الــذيك يف إمــارة ديب،
ويهــدف الربنامــج إىل االرتقــاء بالنظــام التعليمــي
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بوجــه عــام،
واالنطــاق نحــو املرحلــة املقبلــة مــن التنميــة
التعليميــة والثقافية،وقــد أُطلــق هــذا الربنامــج
برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء لدولــة اإلمــارات وحاكــم ديب ،يف شــهر
أبريــل مــن العــام  ،2012وذلــك متاشــياً مــع رؤيــة
اإلمــارات ،2021الراميــة إىل تعزيــز مفهــوم االقتصــاد
القائــم عــى املعرفــة عــر دمــج التقنيــات املتطــورة
بالعمليــة التعليميــة مــن خــال تطبيــق أفضــل
وســائل وأســاليب التعليــم املتبعــة عامليـاً ،باإلضافــة
إىل االســتعانة بالتقنيــات الحديثــة واملتطــورة إميان ـاً
باألثــر الكبــر الــذي تعكســه العمليــة التعليميــة
والرتبويــة عــى متكــن الطالب مــن إظهــار إمكاناتهم
وقدراتهــم الكاملــة يك يقــودوا مســرة التطويــر
املســتمرة يف بلدهــم ،وتقــوم الحكومــة مــن خــال
هــذا الربنامــج بتكثيــف جهودهــا واســتثامراتها مــن
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أجــل توفــر أحــدث التقنيــات للمــدارس ،والتشــجيع
عــى تنميــة اإلبــداع ،والتفكــر التحليــي ،واالبتــكار.
ويهــدف «برنامــج محمــد بــن راشــد للتعلــم
الــذيك» إىل إيجــاد بيئــة تعليميــة وثقافــة جديــدة
يف املــدارس الحكوميــة ،وذلــك مــن خــال إطــاق
مبــادرة “الفصــول الدراســية الذكية”،التــي توفــر
لــكل طالــب وطالبــة كمبيوتــر لوحــي مــع إمكانيــة
الوصــول إىل شــبكات االتصــال الالســلكية مــن الجيــل
الرابــع عاليــة الرسعــة ،وذلــك بحلــول العــام .2019
جوائز لالبتكار
ويعــد تخصيــص جوائــز لالبتــكار والتفــوق
العلمــي عــى مســتوى الدولــة للطــاب ،كــا هــو
مطبــق فعـاً يف بعــض املــدارس نجــح بالفعــل محفزا ً
للطلبــة عــى التم ُّيــز العلمــي واالبتــكاري يف مختلف
فــروع العلــوم التــي يتــم تدريســها ،لتحقــق الجائــزة
جــزءا ً مــن أهدافهــا يف إشــاعة منــاخ التنافــس بــن
الطلبــة للوصــول إىل منصــات التتويــج ،مــا مــن
شــأنه أن يعــي قيمــة اإلنســان والوطــن عــى املــدى
البعيــد.

طرق وأنماط تعليمية مستحدثة

تُعــرف بيئــة التعلــم االفرتاضيــة ببســاطة بأنهــا
مجموعــة مــن أدوات التعليــم والتعلــم مصممــة
لتعزيــز تجربــة الطالــب التعلميــة باســتخدام أجهــزة
الكمبيوتــر واإلنرتنــت .وتشــتمل املكونــات الرئيســة
لبيئــات التعلــم االفرتاضيــة عــى املقــررات واملناهــج
الدراســية والتــي يتــم تقســيمها وعرضهــا بطــرق
مختلفــة ،وهــذه النظــم تقــوم بتتبــع الطالــب
وتقديــم الدعــم عــر اإلنرتنــت لــكل مــن املعلــم
والطالــب ،عــر االتصــاالت اإللكرتونيــة مثــل الربيــد
اإللكــروين واملناقشــات املرتابطــة ،وغــرف الدردشــة،
والنــر عــى شــبكة اإلنرتنــت ،ووصــات خارجيــة
ملــوارد املناهــج الدراســية الخارجيــة ،وبشــكلٍ عــام،
يتــم تعيــن هويــة الدخــول ملســتخدمي بيئــات
معلــا أو طالبــاً،و
التعلــم االفــرايض ســواء كان
ً
يــرى املعلــم مــا يـراه الطــاب ،إال أن املعلــم ميتلــك
صالحيــات إضافيــة إلنشــاء أو تعديــل محتــوى
املناهــج وتتبــع أداء الطــاب.

تطبيقات ذكية

وسائل مبتكرة
تعتــر الســبورة التفاعليــة أو الذكيــة مــن أحدث
الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف تكنولوجيــا
التعليــم ،وهــي نــوع خــاص مــن اللوحــات أو
الســبورات البيضــاء الحساســة التفاعليــة التــي يتــم
التعامــل معهــا باللمــس ،ويتــم اســتخدامها لعــرض
مــا عــى شاشــة الكمبيوتــر مــن تطبيقــات متنوعــة،
وتســتخدم يف الصــف الــدرايس ،ويف االجتامعــات،
واملؤمتـرات ،والنــدوات ،وورش العمــل ،ويف التواصــل
مــن خــال اإلنرتنــت ،وهــي تســمح للمســتخدم
بحفــظ وتخزيــن ،وطباعــة أو إرســال مــا تــم رشحــه
للطالــب عــن طريــق الربيــد اإللكــروين يف حالــة
عــدم متكنــه مــن حضــور الحصــة ،كــا تتميــز
بإمكانيــة اســتخدام معظــم برامــج «مايكروســوفت
أوفيــس» ،وبإمكانيــة اإلبحــار يف برامــج اإلنرتنــت
بــكل حريــة مــا يســاهم بشــكل مبــارش يف إثــراء
املــادة العلميــة مــن خــال إضافــة أبعــاد ومؤثـرات
خاصــة ،وبرامــج مميــزة تســاعد يف توســيع خ ـرات
املتعلــم وتيســر بنــاء املفاهيــم واســتثارة اهتــام
املتعلــم وإشــباع حاجتــه للتعلــم لكونهــا تعــرض
املــادة بأســاليب مثــرة ومشــوقة وجذابــة ،وتشــمل
اللوحــة الذكيــة أربعــة أقــام إلكرتونيــة ومســاحة
إلكرتونيــة ،يتــم توصيلهــا بالكمبيوتــر وبجهــاز
«بروجكــر» متعــدد الوســائط ،ويف حــال رغــب
املعلــم باســتخدام تطبيــق «النــت ميتنــج» أو
«مؤمتــر الفيديــو» ،فــكل مــا ســيحتاجه هــو تركيــب
كام ـرا مــع الكمبيوتــر عــى اللوحــة الذكيــة.
العيادة الذكية للطالب
متثــل العيــادة الذكيــة منط ـاً ثوري ـاً يف التعليــم
الــذيك يف ديب ،وتقــدم العديــد مــن النصائــح
واالستشــارات الطبيــة املجانيــة للطلبــة وأوليــاء
األمــور حــول الوجبــات الغذائيــة ومكوناتهــا،
وأهميــة تعويــد الطــاب عــى النمــط الغــذايئ
الصحــي ،واالبتعــاد عــن الوجبــات الرسيعــة التــي
قــد تســبب مشــاكل صحيــة للطالــب فيــا بعــد
كالســمنة وغريهــا مؤكديــن أهميــة أن تكــون
الوجبــة الغذائيــة صحيــة ومتكاملــة وتحتــوي عــى
كافــة العنــارص الغذائيــة التــي يحتاجهــا الطــاب،
ويتضمــن الدليــل الصحــي إل ـزام املــدارس بالحصــة
الرياضيــة مبعــدل ثــاث م ـرات أســبوعياً للحفــاظ
عــى النشــاط البدين،كــا توجــه العيــادة الذكيــة
العديــد مــن النصائــح للطلبــة لالهتــام بصحــة
الفــم واألســنان والحفــاظ الــدوري عليهــا وكيفيــة
الحفــاظ عــى األســنان خاليــة مــن التســوس.

•

تطبيق ُ
«زر دبي» من هيئة
السياحة والتسويق التجاري
بدبي

تجمــع املعلومــات التــي يقدمهــا التطبيــق كل مــن
الشــواطئ ،واملنتجعــات ،وأماكــن الرتفيــه ،باإلضافــة
إىل الكثــر مــن الخدمــات األخــرى
التــي قــد يحتاجهــا الزائــر .ويتميــز
تطبيــق هيئــة ديب للســياحة بتوفــر
معلومــات غنيــة وثريــة حــول أماكــن
الجــذب والفعاليــات ملســاعدة الزائــر عــى
تحقيــق أفضــل اســتفادة مــن زيارتــه ،لجعــل كل
يــوم لــه يف ديب مبثابــة حــدث مم ّيــز .وعــر هــذا التطبيــق يحصــل
الزائــر عــى أفــكار مختلفــة حــول مــا ميكنــه القيــام بــه ،حيــث يصنــف
التطبيــق الفعاليــات واملعــامل الســياحية والعــروض ،ويقــدم للمســتخدم أداة
«مــاي تريــب» القابلــة للتخصيــص ،باإلضافــة إىل معلومــات مفيــدة عــن ثقافــة
ديب وعاداتهــا .باإلضافــة لذلــك يوفــر التطبيــق خدمــات مثــل طلــب ســيارة أجــرة،
وحتــى طلــب املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ بنقــرة واحــدة.
وميكــن للمســتخدم إنشــاء حســاب مجــاين ،وتحديــد األنشــطة املفضلــة لديــه،
حيــث يوفــر التطبيــق تغطيــة مفصلــة لجميــع املعــامل الســياحية الرئيســية يف ديب
تشــمل مــا يقــرب مــن  13.000مــكان جــذب ســياحي وترفيهــي ،مــع خريطــة
شــاملة ووافيــة لــديب وضواحيهــا.

تطبيق «حياتي» لمرضى السكري

ميثــل تطبيــق «حيــايت» مــن هيئــة الصحــة يف ديب منصــة مثاليــة لــكل مــن يعــاين مــرض
الســكري ،أو ألوليــاء األمــور الــذي لديهــم أطفــال يعانــون مــن هــذا املــرض
بنوعــه األول ،إذ يتيــح التطبيــق مزايــا عديــدة تجعــل مــن
الهاتــف املتحــرك ممرضــة ذكيــة محمولــة
يف كل جيــب.
ميكــن التســجيل يف التطبيــق لكافــة
األفــراد ســواء املقيمــن يف ديب أو
زوارهــا ،ويســتطيع جميــع املســتخدمون
االســتفادة مــن الخدمــات العامــة
للتطبيــق يف مراقبــة حالــة املريــض،
يف حــن أن املقيمــن ميكنهــم التمتــع
بخدمــات إضافيــة تتعلــق بحجــز املواعيــد
مــع مستشــفيات هيئــة ديب للصحــة.
خــال عمليــة التســجيل يقــوم التطبيــق
ببنــاء ملــف التعريــف الشــخيص للمريــض ،والــذي يحــدد خاللــه
مجموعــة مــن املعلومــات األساســية بنمــط حياتــه وعمــره وتفاصيــل أخــرى
رضوريــة يف احتســاب التطبيــق ملــؤرشات املريــض الحيويــة وتوجيــه املعلومــات
الالزمــة لــه مــن أجــل تحســن منــط حياتــه وتحكمــه مبســتوى الســكر يف الــدم.
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المدن الذكية

المدن الذكية حول العالم ..
أمستردام بين الواقع والطموحات

يعتــر مــروع أمســردام ،املدينــة الذكيــة ( )ASCمبثابــة رشاكــة بــن الــركات والحكومــات ومؤسســات املعرفــة
وســكان أمســردام .واملدينــة الذكيــة هــي مدينــة تخضــع فيهــا البنــى التحتيــة والحلــول االجتامعيــة والتكنولوجية
إىل عوامــل التســهيل مــا يــرع بــدوره مــن دورة النمــو االقتصــادي املســتدام ،ويحســن يف ذات الوقــت مــن
نوعيــة الحيــاة يف املدينــة لجميــع قاطنيهــا .ومتتلــك «مدينــة أمســردام الذكيــة» اليــوم  100رشيــك ،يشــاركون
بلديــة املدينــة وســكانها يف أكــر مــن  90مرشوعـاً مبتكـراً.
مشروعات وأفكار
تــدرك منصــة مدينــة أمســردام الذكيــة الحاجــة إىل تطبيــق العديــد مــن
األفــكار املختلفــة لوضــع حلــول ذكيــة ملتطلبــات وحاجــات الســكان ،إذ تشــجع
قيــادة املــروع كل مــن الســكان والــركاء عــى تقديــم األفــكار القــادرة عــى
جعــل حيــاة الســكان أكــر ســهول ًة وســعادةً .وتعمــل األطــراف املشــاركة يف
مــروع تحويــل املدينــة إىل ذكيــة عــى إنجــاز العديــد مــن املرشوعــات مثــل
مركــز أمســردام لالبتــكار ،ومختــر مواطنــي أمســردام الــذيك ،ومختــر «ســيتي
زن» وهــو أكــر مختــر ذيك للطاقــة يف أوروبــا ،ومختــر تجربــة االبتــكارات،
باإلضافــة إىل منصــة  Civocracyوهــي املنصــة التــي تتيــح للمواطنــن فرصــة
املشــاركة يف حــوارات مــع رواد األعــال واملؤسســات لطــرح تســاؤالتهم
واالســتفادة مــن خـرات اآلخريــن .كــا متكنــت املنصــة مــن إنجــاز العديــد مــن
املرشوعــات الذكيــة األخــرى كمختــر تجربــة املتعامــل ،والعديــد مــن التطبيقــات
واملشــاريع الذكيــة التــي تهــدف إىل جعــل أمســردام مدينــة ذكيــة.
االستراتيجية الذكية
تقــوم االس ـراتيجية الذكيــة ملدينــة أمســردام يف مرحلتهــا األوىل عــى ربــط
الســكان والبلديــات والــركاء بعضهــم ببعــض مــن خــال األفــكار واالبتــكارات
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إليجــاد حلــول للمشــكالت والتحديــات التــي تواجههــا املدينــة .وتشــمل املرحلــة
الثانيــة مــن االســراتيجية تفعيــل دور التعليــم والثقافــة الذكيــة مــن أجــل
ترسيــع إنجــاز املرشوعــات املطروحــة والتــي مــن املؤمــل أن تحــول العاصمــة
الهولنديــة إىل مدينــة ذكيــة .أمــا املرحلــة الثالثــة مــن تلــك االسـراتيجية فتقــوم
عــى تســويق الحلــول الذكيــة ضمــن اإلطــار الســوقي ومبــا يتناســب مــع ريــادة
األعــال.

•

العيش بذكاء

االقتصاد الذيك

البنية التحتية
(الطاقة ،املياه ،الطرق)

االنتقال الذيك

املناطق الذكية

املجتمع الذيك

البيانات الضخمة واملفتوحة

التواصل االجتماعي

شبكات التواصل االجتماعي الحكومية  ...إعالم يهدف
إلى إشراك المواطن في عملية االنتقال الذكي
تحــرص حكومــة ديب عــى انســيابية قنــوات التواصــل بينهــا وبــن الجمهــور .وألن هدفهــا االس ـراتيجي يف املقــام األول هــو إســعاد املواطنــن
واملقيمــن ،فقــد حرصــت الحكومــة دومـاً عــى جعــل الجمهــور رشيــكاً لهــا يف نجاحاتهــا ،ولهــذا عــززت حضورها عــى منصــات التواصــل االجتامعي
لبــث جميــع أخبــار التحــول الــذيك يف إمــارة ديب كمســؤولية مجتمعيــة ووســيلة إعالميــة لجــذب الجمهــور الســتخدام التطبيقــات الذكيــة بعــد
إطالعــه عليهــا .وفيــا يــي نســتعرض أهــم مــا جــاء عــى قنــوات التواصــل االجتامعــي مــن أخبــار نرشتهــا هيئــات وجهــات حكومــة ديب.
توعية وإرشاد
تنظــر الدوائــر الحكوميــة ملنصــات التواصــل االجتامعــي التابعــة لهــا عــى
شــبكة اإلنرتنــت كوســيلة مهمــة لنــر الوعــي واملعرفــة حــول الخدمــات التــي
تقدمهــا تلــك الدوائــر ،وحــول القوانــن والترشيعــات الجديــدة أو املعدلــة التــي
تتعلــق بالخدمــات العامــة .كــا توفــر الكثــر مــن الجهــات الحكوميــة دلي ـاً
إرشــادياً للمتعامــل عــر هــذه املنصــات ،حــول كيفيــة االســتفادة مــن الخدمــات
الحكوميــة ،وطريقــة وخطــوات إنجــاز املعامــات الحكوميــة.
تكامل لخدمة الجمهور
ال يقــل دور منصــات التواصــل االجتامعــي عــن دور اإلعــام الرقمــي ،فتلــك
املنصــات هــي جــزء حيــوي مــن هــذا اإلعــام الرقمــي ،حيــث تكمــل منصــات
التواصــل االجتامعــي اإلعــام الرقمــي وتدعمــه مــن خــال متكــن الجمهــور مــن
التفاعــل الحقيقــي مــع مؤسســات الحكومــة ،وهكــذا يصبــح املوقــع اإللكــروين
الحكومــي ،أو التطبيــق الــذيك الحكومــي مبثابــة أدوات لخدمــة املتعامــل.
أداة للعصف الذهني
يف إطــار االســراتيجية التــي وضعهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب،
رعــاه اللــه ،تعتــر قنــوات التواصــل االجتامعــي أداة هامــة الطــاع الحكومــة
عــى آراء الجمهــور وقيــاس مــدى تفاعــل الجمهــور مــع مــا ينــر عــر هــذه
املنصــات مــن قضايــا وموضوعــات تتعلــق بالخدمــات الحكوميــة ،واسـراتيجيات
الحكومــة نحــو التحــول الــذيك ،مــا مــن شــأنه مســاعدة أصحــاب القـرار يف اتخــاذ
القـرارات التــي تتــواءم مــع متطلبــات الجمهــور ،ورغباتــه وصــوالً بــديب لتصبــح
املدينــة األســعد يف العــامل.

منصة لالبتكار
مل تغفــل حكومــة ديب أهميــة آراء الجمهــور يف دفــع عجلــة االبتــكار يف
اإلمــارة .وكان مجلــس محمــد بــن راشــد الــذيك ،والــذي يعتــر منصــة اجتامعيــة
تفاعليــة غــر تقليديــة ال تشــبه يف طبيعتهــا الفيــس بــوك ،وتويــر وغريهــا،
مبثابــة وســيلة للتواصــل مــع الجمهــور ،فهــي وإن كانــت وســيلة اجتامعيــة
مبتكــرة ال تتمتــع بــذات املظهــر واألدوات التــي تتمتــع بهــا املنصــات االجتامعيــة
الشــهرية عــى مســتوى العــامل ،إال أنهــا تتميــز بأنهــا تتيــح الفرصــة أمــام الجمهــور
لعــرض وكتابــة وتدويــن مقرتحاتهــم والتواصــل بشــكل مبــارش ودون حواجــز مــع
املوظفــن املســؤولني عــن تقييــم تلــك االقرتاحــات ،وتلقــي رد مبــارش مــن أولئــك
املســؤولني ،وهكــذا توفــر هــذه املنصــة ســمة التفاعــل االجتامعــي املبــارش بــن
طرفــن ،وتســتحق أن يطلــق عليهــا منصــة اجتامعيــة بامتيــاز.
مزيد من الشفافية في األداء
تعتــر مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكوميــة املؤسســية مبثابــة واجهــة
إيجابيــة للدوائــر الحكوميــة ،حيــث تربهــن تلــك الدوائــر مــن خــال هــذه
املنصــات االجتامعيــة عــى جديتهــا يف تحقيــق معــدالت أداء عاليــة ذات
شــفافية ومصداقيــة ،وتصبــح هــذه املنصــات مبثابــة أبــواب مفتوحــة بــن تلــك
املؤسســات وبــن جمهورهــا ،وتســقط مــن خاللهــا جميــع فــرص التنصــل مــن
املســؤولية فيــا يتعلــق بــاألداء الوظيفــي ،وهكــذا يجــد املتعاملــون أنفســهم
أمــام عهــد جديــد مــن الخدمــات الحكوميــة ،يوفــر لهــم فرصــة غــر مســبوقة يف
تاريــخ العمــل الحكومــي ،للحصــول عــى كافــة حقوقهــم ،كــا يوفــر للمســؤولني
إمكانيــة رصــد ومتابعــة أداء املوظفــن مــن خــال متابعــة تعليقــات الجمهــور
وآرائهــم.
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التجارة الذكية

جائزة التميز في الخدمات اإللكترونية من
دبي التجارية
يتــم منــح الجائــزة ســنوياً للــركات التــي تقــدم خدمــات إلكرتونيــة عــر بوابــة ديب التجاريــة ،تقديـراً لجهودهــم
يف نــر ثقافــة التحــول اإللكــروين يف مجتمــع األعــال والخدمــات اللوجســتية يف إمــارة ديب .ورعــت مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة حفــل هــذا العــام إســهاماً منهــا يف دفــع مســرة التحــول الــذيك يف إمــارة ديب.
االبتكار اإللكتروني حاجة وليس ترف ًا

يف ظــل املتغــرات الدوليــة ،وانخفــاض أســعار
النفــط ،تــرز الحاجــة إىل االبتــكار بوجــه عــام ،وإىل
االبتــكار اإللكــروين بوجــه خــاص ،لحاميــة االقتصــاد
الوطنــي ،وتعزيــز مبــدأ االســتدامة فيــه .وتــأيت جائزة
التميــز يف الخدمــات اإللكرتونيــة مــن ديب التجاريــة،
تأكيــدا ً عــى تعزيــز روح املبــادرة محليــاً نحــو
تحقيــق معــدالت أعــى مــن التمكــن اإللكــروين يف
املؤسســات الخاصــة ،عــر توفــر منصــات إلكرتونيــة
موثوقــة وآمنــة للقطــاع الخــاص ،ملامرســة أنشــطته
التجاريــة يف جــو يتيــح منــو أعــال ذلــك القطــاع،
ويف ذات الوقــت يســهل تنفيــذ املعامــات التجاريــة
والخدمــات اللوجســتية مــن قبــل عمــاء الــركات
املشــاركة يف املنصــة اإللكرتونيــة لــديب التجاريــة،
مــا مــن شــأنه أن يوفــر قــدر أكــر مــن الســعادة
للعمــاء ،ويحقــق اسـراتيجية مؤسســة حكومــة ديب
الذكيــة يف تحقيــق أعــى معــدالت الســعادة بــن
ســكان اإلمــارة ،خــال مســرة التحــول الــذيك.
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رواد أعمال شركاء في التحول الذكي
كجــزء مــن التحــول الــذيك الــذي تشــهده إمــارة
ديب يف خدماتهــا العامــة ،يــأيت التحــول اإللكــروين
عــر املنصــة اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا ديب التجارية،
كحجــر أســاس يؤســس لالنتقــال إىل خدمــات ذكيــة
يف املســتقبل .وجــاء تكريــم ديب التجاريــة للــركات
الفائــزة يف الــدورة الثامنــة مــن جائــزة التميــز يف
الخدمــات اإللكرتونيــة مــن ديب التجاريــة ،كدليــل
عــى إســهام تلــك الــركات يف التحــول الــذيك الــذي
تشــهده اإلمــارة عــى كافــة الصعــدة واملســتويات.
وقــد اســتطاعت ديب التجاريــة وعــر منصتهــا
اإللكرتونيــة الرائــدة إىل دمــج العمليــات التجاريــة،
مســعى تكلــل
وخدمــات النقــل واإلمــداد ،يف
ً
بالنجــاح لســنوات عــدة مــن أجــل تحفيــز الحركــة
التجاريــة يف ديب ،محافظ ـ ًة بذلــك عــى مكانــة ديب
كواحــدة مــن أهــم مراكــز التجــارة العامليــة.
دعم ال محدود من وزارة االقتصاد
جــاء دعــم وزارة االقتصــاد للجائــزة تأكيــدا ً
عــى العمــل املشــرك الــذي تقــوده املنظومــة
الحكوميــة ،والتــي تعمــل بتجانــس وتكامــل تــام،
وبــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل تعزيــز ســبل

التحــول الــذيك يف اإلمــارة ،وذلــك مــن خــال دعــم
كافــة املبــادرات واملنج ـزات الوطنيــة القــادرة عــى
إحــداث فــرق يف مســرة التحــول الــذيك ،وهــو
التحــول الــذي يســعى إىل الوصــول بــديب إىل املركــز
األول عامليــاً كأذىك مدينــة يف العــامل.
منجزات أساسها االبتكار
أعلــن املهنــدس محمــود البســتيك ،الرئيــس
التنفيــذي لــديب التجاريــة ،أن املنصــة اإللكرتونيــة

تطبيقات ذكية

للرشكــة قــد متكنــت مــن تســجيل  19.5مليــون
معاملــة إلكرتونيــة خــال الثالثــة أربــاع األوىل مــن
عــام  ،2015مــا أســهم بنمــو التجــارة بنســبة ،6%
ووفــر الكثــر مــن الوقــت واملــال عــى مجتمــع
األعــال بإمــارة ديب.
وضمــن اســراتيجية الرشكــة ،أطلقــت ديب
التجاريــة «نافــذة األفــكار» والتــي تهــدف إىل
تحفيــز االبتــكار لــدى املوظفــن ،حيــث تلفــت
النافــذة العديــد مــن املقرتحــات التــي تتســم
باإلبــداع ،وستســهم النافــذة دومــاً يف اســتدامة
وصــول تلــك األفــكار ،مــا مــن شــأنه أن يعــزز
مــن مكانــة ديب التجاريــة عــى املســتوى العاملــي
كواحــدة مــن أهــم املؤسســات التــي تعمــل عــى
تســهيل وتيســر حركــة التجــارة.
فئات الجائزة والفائزين
شــملت جوائــز هــذا العــام جائــزة الخدمــات
الذكيــة لخدمــات  M-Tokenوالتــي ذهبــت
ملؤسســة الفطيــم للخدمــات اللوجســتية ،بينــا
فــاز باملركــز الثــاين مــن الجائــزة الرشكــة الوطنيــة
ملنتجــات الحريــق .وكانــت جائــزة الخدمــات الذكية
للمناطــق الحــرة مــن نصيــب أجيليتــي العامليــة
للخدمــات اللوجســتية ،بينــا فــازت رشكــة يت دي
ويليامســون الــرق األوســط باملركــز الثــاين .وفــازت
أيض ـاً الرشكــة الوطنيــة ملنتجــات الحريــق بجائــزة
الخدمــات الذكيــة لخدمــات التخليــص ،بينــا
حــازت رشكــة يونيــك يس لخدمــات الشــحن عــى
املركــز الثــاين .وتــم منــح جائــزة الخدمــات الذكيــة
لخدمــات الدفــع لرشكــة نافكــو للشــحن والتخليص،
وفــازت رشكــة ( )Vibrant Freightباملركــز الثــاين يف
ذات الجائــزة.
وأثنــاء الحفــل قامــت «ديب للتصديــر» مبنــح
جائــزة «املصـدِّر الجديــد للعــام» ملؤسســة (،)BMB
بينــا فــازت مؤسســة (Natural Way Sweets
 )LLCباملركــز الثــاين ،وذهبــت جائــزة املصــدِّر
املبــدع للعــام إىل (،)Taghleef Industries L.L.C
أمــا مؤسســة ( )NAFFCO FZCOفقــد فــازت
باملركــز الثــاين مــن الجائــزة.

•

تطبيق اللجنة العليا
للتشريعات

يهــدف التطبيــق الــذي أطلقتــه اللجنــة
العليــا للترشيعــات عــى أجهــزة األندرويــد
إىل التأســيس لقاعــدة قانونيــة معرفيــة
توفــر املصــادر الخاصــة بالترشيعــات مــن
أجــل تعزيــز الثقافــة الترشيعيــة لــدى
الجمهــور ونقــل اإلطــار املعــريف القانــوين
مــن إطــار يطلــع عليــه فقــط القانونيــون
إىل إطــار معــريف عــام متــاح لجميــع األفـراد
وعــى هواتفهــم الذكيــة.
ويقــدم التطبيقــات  3خدمــات رئيســة
هــي:
	•الجريدة الرسمية
	•الترشيعات باللغة العربية
	•الترشيعات باللغة اإلنجليزية.

تطبيق  DMIمن مؤسسة دبي لإلعالم

يحتــوي هــذا التطبيــق عــى جميــع التطبيقــات الذكيــة الخاصــة مبؤسســة ديب لإلعــام
مبختلــف قطاعاتهــا فباإلضافــة إىل مــا يتيحــه التطبيــق مــن معلومــات حــول الربامــج التــي يتــم
بثهــا عــى شــبكة قنــوات مؤسســة ديب لإلعــام فــإن التطبيــق يتجــاوز الــدور التقليــدي ليوفــر
للمســتخدمني خدمــات أخــرى متنوعــة تشــمل خدمــة إخباريــة مجانيــة متخصصــة تقــدم عــر
صحيفــة البيــان متكــن املســتخدم مــن اســتعراض أهــم وأبــرز األنبــاء املحليــة والدوليــة عــى
مــدار الســاعة .ويقــدم التطبيــق وصــوالً ســهالً إىل بوابــة
بلســم الصحيــة وهــي بوابــة تهــدف إىل
زيــادة الوعــي الصحــي بــن القـراء وتقديــم
استشــارات طبيــة مجانيــة .أمــا أســواق
البيــان عــى التطبيــق فهــي بوابــة تقــدم
خدمــة إعالنيــة مجانيــة للجمهــور.
كــا يتيــح التطبيــق عــر موقــع البيــان
مبــارش تغطيــة حيــة وتفاعليــة ملختلــف
األحــداث والفعاليــات داخــل دولــة
اإلمــارات وخارجهــا .وتعــد «ذاكرتــك»
أول منصــة إلكرتونيــة ذكيــة تــؤرخ حيــاة
اإلمــارات يف جميــع مســاراتها االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية ،حيــث تتيــح للجمهــور واملختصــن
فــرص البحــث واالطــاع عــى مجموعــة كبــرة مــن الصــور الفوتوغرافيــة
والصحــف القدميــة.
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مؤشر السعادة

مؤشر السعادة في المدينة الذكية ...من الكاونتر
الحكومي إلى خدمات القطاع الخاص

مل يكــن غريب ـاً عــى ديب وهــي تســعى إىل إســعاد ســكانها عــر املبــادرات الذكيــة العديــدة التــي قدمتهــا يف
الســنوات املاضيــة ،أن تطلــق «مــؤرش الســعادة» الــذي طبقتــه حتــى اآلن  38جهــة حكوميــة ،والــذي مثــل يف
وقــت إطالقــه مبــادرة كانــت األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى العــامل .ويعــد هــذا املــؤرش أكــر مــن مجــرد أداة
لتجميــع التغذيــة الراجعــة عــن مســتوى رضــا املتعاملــن ،حيــث تتجــاوز فوائــده ذلــك إىل متكــن صنــاع الق ـرار
الحكومــي مــن رســم خارطــة لســعادة الســكان .وقــد بلــغ عــدد مراكــز الخدمــة التــي تــم تطبيــق املبــادرة فيهــا
 87مرك ـزاً ،تلقــت إجــايل عــدد أصــوات بلــغ حــوايل  1.67مليــون صــوت.
ربط وتصنيف تجربة العمالء
يهــدف «مــؤرش الســعادة» والــذي تــم تطبيقــه عــام  2015يف املؤسســات
الحكوميــة إىل فهــم خريطــة الرضــا عــن الخدمــات املقدمــة مــن خــال ربــط
وتصنيــف تجربــة العمــاء الذيــن حصلــوا عــى خدمــات حكوميــة .ويــأيت انتقــال
تجربــة «مــؤرش الســعادة» مــن الكاونــر الحكومــي إىل كاونـرات القطــاع الخــاص
مســتقبالً كدليــل جديــد عــى مــدى انســجام اسـراتيجية القطــاع الخــاص بــديب
مــع االسـراتيجيات الحكوميــة ،حيــث يعمــل هــذا التناغــم عــى تحقيــق الخطــط
التنمويــة التــي تتطلبهــا مرحلــة تحويــل ديب إىل املدينــة األذىك يف العــامل .وال
يـزال العمــل جاريـاً لتمكــن القطــاع الخــاص مــن االســتفادة مــن هــذه التجربــة
الهامــة ،حيــث مــن املؤمــل أن تكتمــل إجـراءات تنفيــذ القطــاع الخــاص ملبــادرة
مــؤرش الســعادة خــال عــام .2016
تنافسية للوصول إلى الرقم 1
يعمــل «مــؤرش الســعادة» يف القطــاع الحكومــي عــى خلــق روح التنافــس
اإليجــايب بــن الجهــات التــي طبقــت املــؤرش ،ومتكّــن البيانــات التــي يقدمهــا
املتعامــل عــر لوحــة البيانــات الجهــات املطبقــة للمــؤرش مــن االطــاع عــى
نتائــج مــؤرش الســعادة الخاصــة بهــا مبــا يف ذلــك ترتيبهــا بــن الجهــات األخــرى
التــي طبقــت املبــادرة دون معرفــة ترتيــب تلــك الجهــات ،مــا مــن شــأنه أن يوفــر
شــفافية تامــة يف تقييــم املؤسســات وأدائهــا ،مــا يســاعد املؤسســات الحكوميــة
يف نهايــة املطــاف عــى تحقيــق اســراتيجية صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه اللــه يف الوصــول بالحكومــة إىل الرقــم  1يف إطــار
التنافســية الحكوميــة عــى املســتوى الــدويل.
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قياس سهل االستخدام
وكعادتهــا ،ال تدخــر مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة وســعاً يف تســهيل حيــاة
املتعاملــن ،ولهــذا كان «مــؤرش الســعادة» جــزءا ً مــن منظومــة إســعاد النــاس
يف ديب ،فجــاء املــؤرش بواجهــة تعــد غايــة يف الســهولة ،وال يتطلــب األمــر مــن
املســتخدم ســوى ملســة رسيعــة الختيــار خيــار واحــد مــن بــن ثالثــة خيــارات
هــي (ســعيد – حيــادي – غــر ســعيد).
مزيد من مشاركة القطاع الخاص
يف إطــار املســؤولية املجتمعيــة ،وحــرص القطــاع الخــاص عــى دعــم مســرة
التنميــة الوطنيــة ،وانطالقـاً مــن املصلحــة املتبادلــة ،فــإن القطــاع الخــاص اليــوم
يســعى مبزيــد مــن الخطــوات العمليــة ليعــزز مــن مبــادئ الشــفافية والتنافســية
بــن مؤسســاته ،وســيمثل مــؤرش الســعادة عنــد تطبيقــه يف مؤسســات القطــاع
الخــاص فرصــة حقيقــة لتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة للمســتهلكني
واملتعاملــن ،كــا سيســمح لصنــاع القـرار يف هــذا القطــاع باالطــاع عــى التغذيــة
الراجعــة التــي يوفرهــا هــذا املــؤرش ،مــا ســيتيح لهــم التعــرف إىل إيجابيــات
وســلبيات أداء مؤسســاتهم ،والنهــوض بذلــك األداء بشــكل متواصــل ،تحقيقــاً
يف املقــام األول ملصالــح العمــاء ،وحفاظــاً عــى مركــز ديب ضمــن التنافســية
العامليــة ،وتحقيقـاً لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
يف جعــل ســكان ديب واإلمــارات األســعد يف العــامل ،وجعــل ديب املدينــة األكــر ذكا ًء
عــى مســتوى العــامل.
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