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بالتعاون مع





القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.
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ــة “تكنولوجــي  ــه ذراع حلــول المحتــوى لمجل ــر أعدت “فيوتشــر بيرفكت”هــو تقري

 MIT Technology( ”ــا ــو” الصــادرة عــن معهــد “ماساشوســتس للتكنولوجي ريفي

Review( بالتعــاون مــع القمــة العالميــة للحكومــات. ويعمــل التقريــر علــى تقييــم 

الطــرق التــي تســتغل الحكومــات الوطنيــة مــن خاللهــا التكنولوجيــا الرقميــة مــن 

ــل  ــي تعم ــرق الت ــا، والط ــا ومجتمعاته ــذري باقتصاداته ــر ج ــق تغيي ــل تحقي أج

الحكومــات مــن خاللهــا علــى خدمــة مكوناتهــا وناخبيهــا.

ــدة، فــإن هــذا  ــة الوحي ــة كنقطــة البداي ــادرات الحكومــات الرقمي وباســتخدام مب

المشــروع يســلط الضــوء علــى اســتراتيجيات الحكومــات الرقميــة لــكل دولة عضو 

ــا:  ــرة لنشــر التكنولوجي ــر الجهــود المؤث ــد أكث فــي األمــم المتحــدة بهــدف تحدي

التــي ال تحّســن مســتوى جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــات إلــى 

مواطنيهــا ومقيميهــا فحســب، بــل تلــك التــي تهــدف إلــى إجــراء تغيــر جــذري 

فــي النتائــج االجتماعيــة المحققــة نحــو األفضــل، بمــا يســمح لألفــراد أن يعيشــوا 

ــًا وإنتاجيــة وتلبــي احتياجاتهــم علــى نحــو أفضــل. ــر أمن حيــاة أكث

ويحتــاج التحــول الرقمــي للحكومــة كمــا هــو الحــال مــع أي مشــروع تغييــر 

ــي  ــن ف ــق هدفي ــى تحقي ــات، إل ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــتند إل ــي مس مؤسس

ــي”  ــكاك الفعل ــق “االحت ــو تحقي ــدف األول ه ــًا. اله ــون ناجح ــى يك ــد حت آن واح

ــات  ــى العملي ــدى عل ــرة الم ــة وقصي ــينات ملموس ــداث تحس )Traction(، أي إح

والجــودة مــن خــالل التطبيــق العملــي لــألدوات والتطبيقــات الرقميــة المتوفــرة 

فــي الوقــت الحالــي. والثانــي، هــو تحقيــق تغييــر دائــم وعميــق فــي المشــاكل 

المؤسســية أو التنظيميــة التــي تحــّد مــن قــدرة المواطنيــن علــى التواصــل مــع 

الحكومــة، أو تعيــق تحقيقهــم إلمكاناتهــم االقتصاديــة. وبعبــارة أخــرى، يجــب أن 

ــة وطموحــة.  ــة للحكومــات ذات كفــاءة عالي ــة الرقمي تكــون األهــداف التحولي

وبهــدف تحديــد وتأهيــل وتصنيــف المبــادرات الرقميــة الحكوميــة الرائــدة وفقــًا 

ــع  ــى وض ــة )MIT Technology Review( عل ــت مجل ــد عمل ــر، فق ــذه المعايي له

ــة: ــات التالي المنهجي

1. تصنيــف أســس الحكومــة الرقميــة: ُأجــري بحــث ثانــوي فــي مجــال التكنولوجيا 

الرقميــة لــكل مــن الــدول الـــ193 األعضــاء فــي األمــم المتحــدة. وعايــن الخبــراء 

فــي هــذا المجــال اســتراتيجيات الحكومــة الرقميــة، والمبــادرات المخططــة 

ــوا الحــاالت التــي قامــت فيهــا الحكومــات بنشــر أو دعــم  ــًا، ودّون ــة حالي والجاري

تقنيــات رقميــة محــددة. وخُلصــت النتائــج إلــى وجــود 10 اســتراتيجيات )كل منهــا 

ــم تســجيل نتيجــة  ــر علــى التحــول الرقمــي(، وت ــث التأثي ــة مــن حي ــة األهمي عالي

ــذا  ــاح ه ــد أت ــادرات. لق ــذه المب ــي له ــور التراكم ــى الحض ــاء عل ــة بن ــكل دول ل

األمــر للباحثيــن تحديــد الحكومــات الرقميــة الـــ75 األولــى فــي العالــم بنــاء علــى 

ــا.  ــج للتكنولوجي ــامل والممنه ــي الش ــا بالتبن التزامه

ــك  ــت بعــد ذل ــة الرائــدة مــن خــال الممارســة: أجري 2. تقييــم الحكومــات الرقمي

تحليــالت علــى الحكومــات الرقميــة الـــ75 األولــى، إذ تــم اســتعراض وتقييــم كل 

ــواًء  ــه: س ــذي تحقق ــي ال ــدم الحال ــتمرارية التق ــى اس ــاًء عل ــة بن ــادرة ُمطبَّق مب

كانــت جهــدًا متكامــاًل يســهم فــي تحقيــق تغيــرات ملموســة وُمثبتــة فــي رفــاه 

ــات.  ــى المخطط ــودة عل ــزال موج ــدة ال ت ــرة جي ــرد فك ــت مج ــا، أو إن كان ــة م دول

ــم  ــم ت ــن ث ــا، وم ــكل منه ــات ل ــاء درج ــف وإعط ــق التصني ــرى تطبي ــم ج ــن ث وم

اســتعراض مبــادرات عاليــة التصنيــف مــن حيــث نتائــج جديــرة بالذكــر بصــرف النظــر 

عمــا إذا كانــت الجهــود التراكميــة للدولــة قــد حصلــت علــى تصنيــف عالــي أو ال. 

ــادرات  ــة المب ــر قائم ــم حص ــزة: ت ــة متمي ــة رقمي ــادرات حكومي ــر مب ــار عش 3. اختي

المحللــون  قــام  إذ  نهائيــة،  مبــادرات   10 لتشــمل  للــدول  األولــى  الرقميــة 

باســتعراض وتصنيــف كل برنامــج اســتنادًا إلــى عــدد مــن المعاييــر:

1.  مســتوى التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة وشــركاء التكنولوجيــا لديهــا 

وغيرهــم مــن المشــاركين فــي المنظومــة بهــدف تحقيــق األهــداف الموضوعــة. 

ــادرة  ــق المب ــى تطبي ــرى عل ــق األخ ــدول والمناط ــي ال ــات ف ــدرة الحكوم 2. ق

ــل.  ــر مماث وبأث

3. الرغبــة فــي نشــر تكنولوجيــا جديــدة مبتكــرة مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

ــة،  ــة المــدى وواســعة النطــاق إضافــة إلــى مكاســب اقتصادي اجتماعيــة طويل

ــق  ــى تحقي ــك عل ــادرة كذل ــة ق ــة واضح ــتراتيجيات عملي ــع اس ــوازن م ــك بالت وذل

“مكاســب ســريعة”. 

4. حجم ونطاق األثر المباشر اإليجابي على رفاه المواطنين. 

ــي  ــات الت ــة للحكوم ــة العالمي ــى القم ــل إل ــكر الجزي ــدم بالش ــا أن نتق ــود هن ون

دعمــت هــذا المشــروع البحثــي. وجديــر باإلشــارة أن القمــة العالميــة للحكومــات 

ــرًا  ــدة مق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــذ م ــة تتخ ــادة فكري ــة ري ــي منظم ه

لهــا، وتتبنــى حــوارًا مســتقبليًا بيــن القطاعــات العامــة والخاصــة فــي نحــو 130 

دولــة، وذلــك حــول أفضــل الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا للحكومــات تحســين 

ــاة مواطنيهــا. حي

ــر  ــر 100 مفك ــع أكث ــة تجم ــة حكومي ــي قم ــنويًا ف ــه س ــوار ذروت ــذا الح ــغ ه ويبل

ومســؤول وقائــد أعمــال رفيعــي المســتوى. وســيتم عــرض نتائــج هــذا التقريــر 

لعــام 2018 مــن بيــن العديــد مــن المشــاريع األخــرى، كمــا سيســلط الضــوء 

علــى مبــادرات التكنولوجيــا العشــر األفضــل مــن حيــث الممارســة وســيتم تحديــد 

الفائزيــن الثالثــة بجائــزة التكنولوجيــات الحكوميــة )GovTech Prize( التــي تكــرم 

إنجــازات الفائزيــن فــي تطويــر حلــول ذكيــة لمعالجــة التحديــات العالميــة، والتــي 

تشــكل حافــزًا ومصــدر إلهــام للحكومــات األخــرى التــي تؤمــن بالفكــر الرقمــي 

ــتقبلي. والمس

وسنســتعرض فــي الصفحــات التاليــة المبــادرات العشــر المختــارة بحســب الــدول 

وفقــًا للترتيــب األبجــدي.

مقدمة
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حياة أفضل من خالل البيانات المفتوحة 

ــات  ــت البيان ــي تبّن ــات الت ــى الحكوم ــن أول ــن بي ــترالية م ــة األس ــر الحكوم تعتب

المفتوحــة علــى مســتويات الواليــة والمســتويات المحليــة والوطنيــة. وأثمــرت 

جهــود البيانــات المفتوحــة فــي نيــو ســاوث ويلــز فــي خلــق أكثــر مــن 80,000 

مجموعــة بيانــات مرتبطــة باإلحصــاءات الصحيــة للمواطنيــن والتــي يســتخدمها 

ــاع  ــام قط ــًا. وق ــر تخصيص ــرع وأكث ــات أس ــم خدم ــة لتقدي ــة الصحي ــزودو الرعاي م

النقــل فــي نيــو ســاوث ويلــز بإتاحــة البيانــات العامــة للنقــل بالعبــور )الترانزيــت( 

أمــام المطوريــن مــن أجــل تصميــم جــداول معلومــات وتطبيقــات للمواقــع خاصــة 

بالمســتهلك، عوضــًا عــن قيــام القطــاع بتصميمهــا بنفســه.

المقارنات المعيارية تجعل المدن أكثر ذكاًء
تســعى أســتراليا إلــى توســيع نطــاق القــوة التــي تتمتــع بهــا مبــادرات البيانــات 

ــن المــدن والممثــل  ــة بي ــات المعياري ــز علــى المقارن المفتوحــة مــن خــالل التركي

بوضــع مقاييــس يحمــل اســم “إطــار عمــل أداء المــدن فــي جميــع أنحــاء البــاد” 

)National Cities Performance Framework( . وقامــت شــعبة المــدن والتحــول 

ــس  ــة إلدارة رئي ــي )Cities and Digital Transformation division( التابع الرقم

ــات  ــع البيان ــت تجم ــبكة اإلنترن ــر ش ــم عب ــة تحك ــم لوح ــة بتصمي ــوزراء والحكوم ال

مــن 24 مدينــة مــن أكبــر المــدن فــي البــالد. وتضــم هــذه المــدن نحــو 18 مليــون 

أســترالي، أي نحــو 74 فــي المائــة مــن إجمالــي ســكان البــالد. 

ــات  وتــم تصميــم لوحــة التحكــم لتكــون أداء للتخطيــط ووضــع السياســات للهيئ

الحكوميــة ومعاهــد األبحــاث وشــركاء التكنولوجيــا الذيــن يعملــون علــى تســريع 

التقــدم المحقــق فــي “خطــة المــدن الذكيــة” )Smart Cities Plan( فــي أســتراليا. 

ويهــدف هــذا البرنامــج الشــامل إلــى تحســين البنيــة التحتيــة للخدمــات العامــة 

عبــر اســتخدام طــرق مســتدامة تســتقطب المواهــب الخالقــة، كمــا تســتند 

ــذي  ــكان ال ــمي للس ــاء الرس ــات اإلحص ــى بيان ــم إل ــة التحك ــات لوح ــم فئ معظ

ــارات،  ــف والمه ــى الوظائ ــات عل ــذه الفئ ــتمل ه ــام 2016. وتش ــي ع ــري ف ُأج

واإلســكان، والبنيــة التحتيــة. وتضــم األداة كذلــك معلومــات عــن الفــرص الرقميــة 

ــا  ــن ضمنه ــة وم ــرات المعيش ــراع، ومؤش ــراءات االخت ــق ب ــدالت تطبي ــل مع مقاب

ــي.  ــل الطوع ــدالت العم ــة ومع ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث

إبقــاء المخططيــن المدنييــن  البيانــات هــذه  ويمكــن لتطبيــق لوحــة تحكــم 

ــات  ــات البيان ــث مجموع ــم تحدي ــرض أن يت ــن المفت ــدوام إذ م ــى ال ــن عل متأهبي

ســنويًا وســتخضع لالســتعراض مــرة كل ثالثــة أعــوام. ومــن خــالل األفــكار القابلــة 

ــفافية،  ــاءلة والش ــس للمس ــع أس ــى وض ــدف إل ــروع يه ــإن المش ــة ف للمقارن

كمــا ســيعمل علــى إيجــاد منافســة صحيــة بيــن المــدن وذلــك مــن خــالل مقارنــة 

أداء مــدراء مشــاريع المــدن الذكيــة فــي أســتراليا. وســيتم القيــام بذلــك بصــورة 

ــة مــن خــالل  ــة للتنافــس فــي الحصــول علــى مصــادر االســتثمارات الوطني جزئي

برنامــج يحمــل اســم “اتفاقيــات المــدن” )City Deals( الــذي يعتبــر مذكــرة 

تفاهــم مشــتركة بيــن الحكومــات المحليــة والفيدراليــة والمســتثمرين مــن 

ــة.  ــات الذكي ــر التطبيق ــى تطوي ــز عل ــاص، وترك ــاع الخ القط

ــي  ــد المحل ــى الصعي ــل عل ــي وتعم ــد الوطن ــى الصعي ــتراليا عل ــر أس ــذا وتفك ه

مــن أجــل تطبيــق رؤيتهــا المتعلقــة بالمــدن الذكيــة. وتقــوم الحكومــة مــن خــالل 

إضفــاء الطابــع الفيدرالــي علــى جهــود البيانــات المفتوحــة، بإعــادة ابتــكار 

ــادر  ــة مص ــاد مجموع ــر إيج ــاص عب ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــوذج الش نم

ــر  ــريع تواف ــي تس ــابقًا ف ــا س ــا ذكرن ــل كم ــي تعم ــتقلين والت ــن المس للمطوري

ــل  ــا. وتأم ــز وغيره ــاوث ويل ــو س ــي ني ــة ف ــة الذكي ــات المدين ــتخدام تطبيق واس

الحكومــة األســترالية علــى المــدى الطويــل بتوفيــر “مجموعــة” بيانــات عميقــة 

بمــا فيــه الكفايــة بحيــث يمكــن اســتخدامها كمنصــة تحليليــة تعــزز جهــود تطويــر 

المدينــة الذكيــة والجهــود األوســع الراميــة إلــى إيجــاد مجّمــع لقطــاع أســترالي 

ــي.  ــذكاء االصطناع ــات وال للروبوت

)Dollars for data( الدوالرات مقابل البيانات
 National Cities( ”يشــكل “إطــار عمــل أداء المــدن فــي جميــع أنحــاء البــالد

للحكومــة  الوطنــي  للهــدف  هامــًا  مكونــًا   )Performance Framework

ــي  ــة والت ــا التحليلي ــز قدراته ــة لتعزي ــات العام ــن البيان ــتفادة م ــل باالس المتمث

ستســتخدمها للتقليــل مــن الهــدر فــي اإلنفــاق الحكومــي وتوفيــر مســتويات 

تعليــم وخدمــات اجتماعيــة أفضــل. كمــا يرتبــط إطــار العمــل بـــ “جــدول األعمــال 

 )National Innovation and Science Agenda( والعلــوم”  لالبتــكار  الوطنــي 

ــو 840  ــادل نح ــا يع ــترالي )أي م ــار دوالر أس ــه 1.1 ملي ــغ ميزانيت ــد تبل ــو جه وه

ــي  ــال ف ــادة األعم ــا وري ــر التكنولوجي ــى تطوي ــدف إل ــي( يه ــون دوالر أمريك مي

أســتراليا. وتجســد زيــادة مســتويات االطــالع علــى البيانــات العامــة فــي جميــع 

تعمل أستراليا على مبادرة بيانات مفتوحة ضخمة في جميع مدنها من 
أجل تحسين كفاءات التخطيط وتحسين مستويات المعيشة في المدن
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المــدن األســترالية، خطــوة إضافيــة تجــاه تحقيــق هــدف أســتراليا بتوليــد فــرص 

ــار دوالر أســترالي )أي مــا يعــادل  اقتصاديــة جديــدة تقــدر فيمتهــا بنحــو 25 ملي

ــة.  ــات المفتوح ــات البيان ــالل سياس ــن خ ــي( م ــار دوالر أمريك ــو 19 ملي نح

Coverage of the National Cities Performance Framework
The spatial extent of the cities are defined usingthe following geographical boundaries1:
• Capital cities are based on the Australian Bureau of Statistics (ABS) Greater Capital City Statistical Areas 
• Western Sydney is based on an aggregation of NSWElectoral Commission Local GovernmentAreas2

• All other cities are based on the ABS’s SignificantUrban Areas3

The data used to inform the city indicators were matched to city geographies using a variety 
of matchingtechniques (see Data Dictionary at Appendix A).

1 Any exceptions to these geographical boundaries  
are noted in the Data Dictionary at Appendix A.

2 The Local Government Areas include those that make up  
the Greater Sydney Commission’s Western City District and the area  
of the Western Sydney City Deal: BlueMountains, Camden, Campbelltown, Fairfield,  
Hawkesbury,Liverpool, Penrith and Wollondilly.

3 More detail about ABS geographies can be found here:  
http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Geography

The Performance Framework 
coversAustralia’s 21 largest cities, 
plus Western Sydney: 

Cities in the Performance Framework
• Albury – Wodonga
• Ballarat
• Bendigo
• Cairns
• Canberra
• Geelong
• Gold Coast – Tweed Heads
• Greater Adelaide
• Greater Brisbane
• Greater Darwin
• Greater Hobart
• Greater Melbourne
• Greater Perth
• Greater Sydney
• Launceston
• Mackay
• Newcastle – Maitland
• Sunshine Coast
• Toowoomba
• Townsville
• Western Sydney
• Wollongong

Greater Darwin
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ملخص:
بيانات مفتوحة، مدن ذكية  مجاالت التكنولوجيا:   

إدارة رئيس الوزراء والحكومة الشركاء الحكوميون:   

N/A الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص: 
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التفكيــر علــى نطــاق وطنــي، والتطبيــق علــى نطــاق 
محلي

مبــادرة   ع   2017 يوليــو  فــي  الصينيــة  والتكنولوجيــا  العلــوم  وزارة  كشــفت 

ــتوى  ــى مس ــي عل ــذكاء االصطناع ــن ال ــد” م ــل جدي ــر “جي ــز تطوي ــة لتعزي ضخم

البــاد. وقــد يبــدو البرنامــج المتجــذر فــي سياســة التطويــر الصناعــي الصينيــة، 

للوهلــة األولــى بأنــه مشــابه للجهــود األخــرى الراميــة إلــى تعزيــز مصــادر البــالد 

ــن  ــًا. ولك ــا عالمي ــال التكنولوجي ــى مج ــة عل ــق الهيمن ــن تحقي ــن م ــى تتمك حت

ــيين  ــركاء الرئيس ــد الش ــًا وتحدي ــع نطاق ــة أوس ــال سياس ــدول أعم ــد ج ــر تحدي عب

وخاصــة كبــرى شــركات اإلنترنــت فــي الصيــن مثــل “بيــدو” )Baidu( و”علــي 

ــا” )Alibaba( و”تنســنت” )Tencent(، فــإن الــوزارة  تركــز علــى جــدول أعمــال  باب

ــة، فهــي تهــدف إلــى وضــع إطــار  ــج معين ــد نتائ ــة تحدي تقنــي مــن دون محاول

عمــل راســخ لألبحــاث والتطويــر يعالــج تحديــات تطويــر الــذكاء االصطناعــي 

Cross-( ــائط ــع الوس ــي جمي ــة ف ــبة الكمي ــة الحوس ــاالت نظري ــر مج ــل تطوي مث

 Group( ــي ــذكاء الجماع ــة ال Media Perception Computing Theory(، ونظري

المتقــدم.  اآلالت  وتعليــم   ،)Intelligence Theory

وتعمــل الصيــن علــى تطويــر إطــار العمــل هــذا مــن خــالل تجــارب تعاونيــة تغطــي 

جميــع أنحــاء البــالد وقطاعــات صناعيــة متنوعــة. وتســتفيد هــذه المشــروعات مــن 

ــن، إضافــة إلــى المســتويات الضخمــة  ــع بهــا الصي ــة التــي تتمت ــرات التقني الخب

للبيانــات التــي تتولــد مــن قبــل مليــار مســتخدم إنترنــت فــي البــالد. وتعتبــر المدن 

مصــادر مفيــدة للبيانــات المركــزة، كمــا تقــدم لباحثــي الــذكاء االصطناعــي كّمــًا 

كبيــرًا مــن المشــاكل العمليــة التــي يجــب عليهــم التوصــل إلــى حلــول بشــأنها 

بمــا يخــدم جهــود األبحــاث التحليليــة المعمقــة األوســع. 

ومــن الجهــود المتميــزة فــي هــذا الســياق نذكــر برنامــج “عقــل المدينــة التابــع 

ــي  ــه ف ــرى إطالق ــذي ج ــا” )Alibaba Cloud’s City Brain( ال ــي باب ــحابة عل لس

أكتوبــر 2016. وكانــت الشــركة قــد أطلقــت المشــروع بالشــراكة مــع مدينتهــا األم 

ــو 14  ــا نح ــا ويقطنه ــن التكنولوجي ــة م ــتويات عالي ــع بمس ــي تتمت ــو الت هانجتش

مليــون نســمة. ويشــمل مشــروع “عقــل المدينــة” )City Brain( بنــاء منصــة تحليل 

ــات.  ــدة مقاطع ــي ع ــرور ف ــة الم ــات حرك ــل تدفق ــحابة لتحلي ــى الس ــة عل قائم

ــن إدارة حركــة  ــذروة لتمكي ــات دقيقــة لســاعات ال ــك إجــراء تحلي ومــن ضمــن ذل

ــات  ــض االنبعاث ــي خف ــاعد ف ــذي سيس ــر ال ــي، األم ــت الفعل ــي الوق ــرور ف الم

وتســريع خدمــات الحافــالت الحيويــة والمخصصــة عنــد الطلــب. وبعــد مضــي عــام 

 City( ”1.0 ــة ــر 2017 إطــاق أداة “عقــل المدين ــالت جــرى فــي أكتوب ــن التحلي م

ــو  ــم بنح ــي تتحك ــاعد األداة الت ــي. وتس ــذكاء االصطناع ــة بال Brain 1.0( المدعم

128 إشــارة مروريــة فــي جميــع أنحــاء هانجتشــو، فــي التقليــل مــن االختناقــات 

ــات بنحــو 15  ــادة ســرعة المركب ــة، وأدت إلــى زي ــة بنســبة 9.2 فــي المائ المروري

فــي المائــة.

 أنوار ساطعة وعقول متفتحة
تعمل هانجتشو )Hangzhou( –تاسع أكبر مدن الصين- من خالل إتاحة 
البيانات البلدية أمام “علي بابا” لمبادرات الحوسبة السحابية، على 
خلق عالقة تعود بالنفع عليها وعلى عمالقة اإلنترنت الصينية ومدن 

أخرى في جميع أنحاء البالد. 
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 )City Brain( ”توسيع نطاق مشروع “عقل المدينة
تعــّد هانجتشــو حقــل تجــارب لســحابة “علــي بابــا” التــي تهــدف إلطــالق منصــة 

ــم اآلالت  ــادر تعلي ــع مص ــة م ــات عام ــادر بيان ــة لمص ــات ارتباطي ــدة بيان ــع قاع تجم

ــى  ــل عل ــاكاو للعم ــع م ــًا م ــركة اتفاق ــت الش ــد أبرم ــة. ولق ــدن الصيني ــي الم ف

ــة.  وضــع منصــة مماثل

ــي  ــذكاء االصطناع ــة بال ــة مدعم ــر رؤي ــى تطوي ــك إل ــا” كذل ــي باب ــدف “عل وته

 City( ”ــة ــل المدين ــج “عق ــود برنام ــن جه ــط بي ــالد، ترب ــي الب ــرة ف ــاط الهج ألنم

عامــة.  بيانــات  ومصــادر  متعــددة  بيانــات  بمراكــز  هانجتشــو  فــي   )Brain

ــة”  )City Brain( علــى  وسيســاعد هــذا األمــر هانجتشــو وبرنامــج “عقــل المدين

تطويــر ســبل تنبؤيــة ووقائيــة إلدارة الطلــب المســتقبلي علــى الخدمــات العامــة 

ــتدامة.  ــة المس ــدادات الطاق ــاكن، وإم ــر المس ــات تطوي ــتقبلية، واحتياج المس

محفزات الذكاء االصطناعي في هانجتشو
ــا  ــرة لتكنولوجي ــة كبي ــرد حاضن ــة” )City Brain( مج ــل المدين ــج “عق ــر برنام ال يعتب

الــذكاء االصطناعــي فحســب، إذ ينطــوي كذلــك علــى عــدد مــن أهــداف التنميــة 

ــة  ــات المرتبط ــة التحدي ــي لمعالج ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــل اس ــة مث االجتماعي

ــك،  ــى ذل ــاًء عل ــل. وبن ــي الدخ ــاوت ف ــد التف ــرد أو تزاي ــري المط ــع الحض بالتوس

ــدرج تمامــًا فــي إطــار النظــام الشــامل الــذي تضعــه  فــإن جهــود هانجتشــو تن

الــوزارة، والــذي يهــدف إلــى توفيــر حلــول ذكاء اصطناعــي تقــدم قيمــة ُمضافــة 

ــم  ــاالت التعلي ــت بمج ــي ذات الوق ــات ف ــع تطبيق ــادي، م ــو االقتص ــم النم لدع

والصحــة والنقــل و”اإلنتاجيــة االجتماعيــة”. هــذا ويعتبــر برنامــج “عقــل المدينــة” 

)City Brain( مــن المكونــات عاليــة األهميــة لجهــود الصيــن فــي ضمــان أن يعــزز 

الــذكاء االصطناعــي رفــاه المواطنيــن ولكــن دون االســتغناء عــن الوســطاء.

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:   

الشركاء الحكوميون:   

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص: 

ذكاء اصطناعي، مدن ذكية 

بلدية هانجتشو

سحابة “علي بابا”
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الحقيقة الفاضلة
تستخدم غانا سجاًل قائمًا على التعامالت الرقمية “بلوك تشين” 

)Blockchain( من أجل تحويل حقوق ملكية األراضي لديها، وخلق ثقة 
المواطنين في المؤسسات الحكومية المعروفة بضعفها

التحدي: اللْبس والنزاعات حول ملكية األراضي
عندمــا قامــت وزارة األراضــي والمصــادر الطبيعيــة فــي غانــا بإطــالق “مشــروع 

الهــدف  تمثــل  )Land Administration Project )LAP((، فقــد  األراضــي”  إدارة 

فــي تقليــل مســتويات الكفــاءة الناتجــة عــن اإلدارة الضعيفــة لســجالت األراضــي 

والنزاعــات عليهــا )القانونيــة وغيــر القانونيــة(. ويعمــل “مشــروع إدارة األراضــي” 

ــي  ــة الت ــر الربحي ــد” )Bitland( غي ــة “بتالن ــع منظم ــة م ــه الثاني ــي مرحلت )LAP( ف

تتخــذ مــن سويســرا مقــرًا لهــا مــن أجــل وضــع ســجل دائــم لألراضــي فــي البــالد 

ــجيل  ــك لتس ــين” وذل ــوك تش ــة “بل ــالت الرقمي ــا التعام ــى تكنولوجي ــتناد إل باالس

ــددة  ــر المح ــي غي ــة االراض ــول ملكي ــات ح ــس والنزاع ــذا وكان اللْب ــي. ه األراض

بوضــوح، ســببًا لتهديــد الثقــة فــي المؤسســات المركزيــة فــي غانــا. ُيشــار إلــى 

أن ملكيــة نحــو 90 فــي المائــة مــن األراضــي فــي غانــا هــي غيــر موثقــة، األمــر 

الــذي يطــرح مشــكلة هيكليــة كبيــرة لبلــد يعيــش نحــو 45 فــي المائــة مــن تعــداد 

ــغ 28 مليــون نســمة فــي المناطــق الريفيــة، ويعتمــدون إلــى حــّد  ســكانه البال

ــم  ــي العال ــج ف ــر منت ــي أكب ــا ثان ــر غان ــذا وتعتب ــي. ه ــاج الزراع ــى اإلنت ــر عل كبي

ــي  ــج المحل ــن النات ــة م ــي المائ ــو 20 ف ــة نح ــة اإلجمالي ــكل الزراع ــكاكاو، وتش لل

اإلجمالــي للبــالد. ويــرى البنــك الدولــي أن هــذا الرقــم يواصــل ارتفاعــه بمعــدل 

3.6 ســنويًا، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن “مشــروع إدارة األراضــي “ )LAP( ومنظمــة 

ــابات  ــجل الحس ــتقل لس ــوزع والمس ــع الم ــتخدمان الطاب ــد” )Bitland( يس “بتالن

ــالت  ــى التعام ــتند عل ــجل مس ــع لس ــة بي ــه نقط ــي )digital ledger( بصفت الرقم

الرقميــة “بلــوك تشــين”.     

 )digital ledger( ــي ــابات رقم ــجل حس ــتجابة: س االس
ــن الســجات لتدوي

يمكــن لمواطنــي غانــا التقــدم بطلــب للحصــول علــى تســجيل ملكيــة أرض 

 ،)Cadastral( ”تســمى “كاداســترال )Digital Token( باســتخدام قســيمة رقميــة

والتــي تســتمد اســمها مــن عمليــة التحقــق مــن ملكيــة قطعــة أرض. كمــا 

وحتــى  والشــراء،  البيــع  صفقــات  لتســهيل  القســيمة  اســتخدام  يمكنهــم 

ــالت  ــيس تعام ــرى تأس ــي. وج ــر األراض ــرة لتطوي ــروض صغي ــى ق ــول عل الحص

“بلــوك تشــاين” اســتنادًا إلــى توجــه “دليــل الحصــص” )Proof of Stake( والــذي 

ــل  ــوذج “دلي ــن نم ــداًل م ــيمة ب ــل قس ــن حام ــاع م ــق باإلجم ــى التحق ــتند إل يس

العمــل” )Proof of Work( لتكنولوجيــا “بلــوك تشــاين” الــذي يحتــاج إلــى مصــادر 

 Proof( ”طاقــة كثيفــة ويعتمــد علــى البحــث. كمــا يســمح توجــه “دليــل الحصــص

of Stake( لـ”مشــروع إدارة األراضــي” )LAP( بإضفــاء طابــع مؤسســي علــى 

ــن  ــوع م ــق ن ــي خل ــي، وبالتال ــجيل األراض ــة تس ــي عملي ــي ف ــاون المجتمع التع

ــذه  ــل ه ــى مث ــر إل ــي تفتق ــات الت ــي المؤسس ــن ف ــل المواطني ــن قب ــة م الثق

ــى اآلن. ــة حت الثق

وعلــى الرغــم مــن أن منظمــة “بتالنــد” )Bitland( تتطلــع إلــى نشــر الشــهادات 

الرقميــة لألراضــي “كاداســترال” )Cadastral( فــي كامــل أفريقيــا، إال أنهــا 

تركــز فــي الوقــت الحالــي علــى غانــا كحقــل للتجــارب. ويســتخدم األعضــاء 

فــي 28 مجتمعــًا مكــون مــن جمعيــات زراعيــة وبلــدات ريفيــة فــي جنــوب غانــا، 

ــوك تشــين” مــن أجــل  ــة األراضــي بشــبكة “بل ــة إلرفــاق ملكي التطبيقــات الجوال

تســهيل عمليــات المســح والتســجيل وإتمــام المعامــالت. كمــا تخطــط منظمــة 

الســجل  إلــى  إضافــة  تحقــق  وعمليــات  بيانــات  إلضافــة   )Bitland( “بتالنــد” 

الرقمــي الــذي يحمــل توقيعــًا زمنيــًا مؤرخــًا. وتشــتمل هــذه األمــور علــى 

إحداثيــات نظــام التموضــع الجغرافــي )GPS(، وصــور األقمــار الصناعيــة، وبيانــات 

المســح الجديــدة، والتــي يمكــن لمســتخدمي الجــوال إضافتهــا جميعــًا مــن خــالل 

ــق. التطبي

ــة  الطريــق إلــى المســتقبل: معامــات أســرع، وتنمي
اقتصاديــة أكثــر كفــاءة

هنــاك نحــو 720 متــداول حاليــًا يحملــون 2.5 مليــون قســمية “كاداســترال” 

ــدد  ــًا. وإن الع ــداول حالي ــون قســيمة موجــودة فــي الت ــن 30 ملي ــة مــن بي رقمي

المتزايــد مــن القســائم سيســاعد »مشــروع إدارة األراضــي« )LAP( علــى تحقيــق 

أهــداف المرحلــة الثانيــة لــه والراميــة إلــى تقليــل الوقــت الــالزم للتســجيل إلــى 

ــالزم  ــل الوقــت ال ــة أشــهر، وتقلي ــًا والبالغــة ثالث ــرة الالزمــة حالي شــهر مــن الفت

لتســجيل الملكيــة إلــى شــهرين مــن ســبعة أشــهر. ويجــب علــى »مشــروع إدارة 



تقرير »فيوتشر بيرفكت 10«8

ــام  ــق نظ ــا تطبي ــن ضمنه ــازات وم ــن اإلنج ــد م ــق المزي ــي« )LAP( تحقي األراض

ملكيــة رقمــي شــامل، إذ تشــير التقديــرات إلــى أن 10 فــي المائــة مــن األرضــي 

فــي غانــا هــي مخططــة فــي خرائــط غيــر دقيقــة.

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

“بلوك تشين”

وزارة األراضي والمصادر الطبيعية في غانا

)Bitland( »بتالند«
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 بوتقة الهوية
يعّد أكبر برنامج تحديد هوية قائم على تكنولوجيا القياسات الحيوية 

وكان للبرنامج تأثير كبير في حصول المواطنين على الخدمات 
االجتماعية والتقليل من الهدر في الموارد.  

ــي  ــاءة ف ــدم الكف ــة ع ــا لمعالج ــة التكنولوجي ــة الهندي ــّخرت الحكوم ــا س لطالم

تقديــم الخدمــات الحكوميــة ليــس فقــط بهــدف تحســين الســرعة والدقــة، ولكــن 

ــات  ــة لممارس ــت عرض ــا كان ــًا م ــي غالب ــة الت ــات القديم ــاء العملي ــل إلغ ــن أج م

الفســاد. ومــع برنامــج “أدهــار” )Aadhaar( الرقمــي للهويــة والــذي يســتخدمه 

نحــو 15 فــي المائــة مــن تعــداد ســكان العالــم، فــإن الهنــد تحقــق نجاحــًا 

ــن. وتعنــي كلمــة “أدهــار” )Aadhaar( باللغــة  ــن المذكوري ملحوظــًا فــي الجانبي

ــة”. ــة “المؤسس الهندي

وتــم بحلــول أواخــر شــهر نوفمبــر 2017 تحقيــق إنجــاز الفــت بمنــح 1.2 مليــار 

مواطــن هنــدي رقــم »أدهــار« )Aadhaar( فريــد مؤلــف مــن 12 عــددًا، وحصــل كل 

ــة  ــن وبصم ــة العي ــات بصم ــل بيان ــة تحم ــم رقاق ــة تض ــة هوي ــى بطاق ــم عل منه

اإلصبــع وغيرهــا مــن البيانــات الحيويــة. وعليــه فــإن الهنــد تديــر فــي واقــع األمــر 

ــا  ــول به ــة المعم ــة اإللكتروني ــات الهوي ــال بطاق ــن إجم ــة م ــي المائ ــو 40 ف نح

فــي العالــم، مــع قاعــدة بيانــات أكبــر بأضعــاف مضاعفــة مــن ثانــي أكبــر برنامــج 

وطنــي فــي هــذا الســياق.

وكانــت لجنــة التخطيــط فــي الهنــد قــد شــكلت الهيئــة الهنديــة للهويــة الفريــدة 

)UIDAI( والتــي أصبحــت اآلن هيئــة تعمــل تحــت إشــراف وزارة اإللكترونيــات 

وتكنولوجيــا المعلومــات، وتتمثــل مهامهــا فــي إنشــاء رقــم هويــة فريــد لــكل 

ــاه  ــة بالرف ــع المتعلق ــال للمناف ــع الفع ــان التوزي ــك لضم ــدي، وذل ــن هن مواط

والمعونــات للمحتاجيــن. وتــم خــالل فتــرة قصيــرة نســبيًا منــح جميــع ســكان 

ــًا  ــم تقريب ــرى إدراج معظمه ــار« )Aadhaar(، وج ــة »أده ــدين بطاق ــد الراش الهن

فــي واحــد مــن عشــرات برامــج الخدمــات االجتماعيــة المتعلقــة بهــذه البطاقــة 

ــة.   ــات الحيوي ــر القياس ــى معايي ــتندة إل المس

إدارة الكفــاءة الرقميــة مــن خــال أكبــر برنامــج إعانات 
حكومــي فــي العالم

ُصمــم برنامــج »أدهــار« )Aadhaar( الســتبدال العمليــات المعقــدة للتحقــق مــن 

الهويــة والتــي تتطلــب مــن المواطنيــن الفقــراء –أغلبهــم مــن األمييــن- تقديــم 

عــدد مــن الوثائــق للحصــول علــى قســائم إعانــات الغــذاء والوقــود. ووصــل حجــم 

ــار دوالر أمريكــي خــالل العــام المالــي الماضــي،  ــات إلــى 38.8 ملي هــذه اإلعان

أي مــا يزيــد عــن 11 فــي المائــة مــن إجمالــي ميزانيــة الحكومــة الهنديــة. كمــا 

ــل المباشــر  ــز مــن خــالل برنامــج »التحوي ــات متمي ــم إدارة نحــو 92 برنامــج إعان تت

للمنافــع« )DBT( والــذي يعتبــر أول تطبيــق »أدهــار« يتــم إطالقــه. وتعتبــر أغلــب 

ــي  ــاز البترول ــع الغ ــات توزي ــج إعان ــدم برنام ــة، إذ يق ــة للغاي ــج ضخم ــذه البرام ه

المســال )PAHAL( إعانــات الوقــود المســتخدم فــي الطبــخ والتدفئــة إلــى نحــو 

150 مليــون نســمة.

هــذا وجــرى تصميــم هيــكل »أدهــار« )Aadhaar( مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الحجــم 

الهائــل لقاعــدة البيانــات الحيويــة، ومــن أجــل تلبيــة المتطلبــات المتعلقــة بالتنــوع 

المتزايــد للخدمــات العامــة التــي يجــري تقديمهــا. وتشــير تقديــرات شــركة »ماب 

ــي  ــا والت ــرًا له ــا مق ــي كاليفورني ــيه ف ــان خوس ــن س ــذ م ــي تتخ آر« )MapR( الت

ــات  ــات عملي ــات تريليون ــم نظــام »أدهــار« )Aadhaar(، إلــى أن مئ قامــت بتصمي

المطابقــة تتــم مــن خــالل أكبــر نقــاط جمــع البيانــات حيويــة فــي العالــم، ويتــم 

ــفة  ــادوب« )Hadoop( لألرش ــام »ه ــتخدم نظ ــات تس ــدة بيان ــي قاع ــا ف حفظه

ــج  ــة لبرام ــات المتنامي ــة المتطلب ــدف تلبي ــت. وبه ــا 15 بيتاباي ــى حجمه ويتخط

 )Aadhaar( »اإلعانــات وبرامــج خدمــة المواطنيــن، فقــد تــم تصميــم »أدهــار

ليكــون منصــة واجهــة تطبيــق برمجيــة )API(، مــا ُيوفــر منظومــة تطبيقــات 

ــا.    ــاركة فيه ــة المش ــات الحكومي ــع الهيئ ــن لجمي يمك

مشكلة الخصوصية والمستقبل
لقــد نمــا نظــام »أدهــار« )Aadhaar( بســرعة واتســع نطاقــه وأثــره علــى نحــو 

ــودًا  ــا جه ــن جانبه ــدة )UIDAI( م ــة الفري ــة للهوي ــة الهندي ــت الهيئ ــر، وبذل كبي

حثيثــة لتشــكيل حافظــة تشــمل جميــع المســائل ذات الصلــة مــن تســجيل الناخبيــن 

 .)DBT( »إلــى التأميــن وذلــك للعشــرات مــن برامــج »التحويــل المباشــر للمنافــع

وتطلــب هــذا األمــر التحقــق مــن بيانــات شــخصية إضافيــة مــن المواطنيــن وذلــك 

ــط البرنامــج بأرقــام »أدهــار« )Aadhaar( الخاصــة بهــا. وكنتيجــة  حتــى ُيمكــن رب

ــن  ــول أم ــتمرة ح ــات مس ــي مناقش ــود ف ــون الهن ــل المواطن ــد دخ ــك، فق لذل

ــام  ــع أرق ــار« )Aadhaar( م ــة »أده ــج الهوي ــط برنام ــة لرب ــار األمني ــات واآلث البيان

ــة.  ــة أو أرقــام حســاباتهم البنكي هواتفهــم الجوال
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وعلــى الرغــم مــن هــذه المخــاوف، إال أن الهنــد ملتزمــة ببرنامــج »أدهــار« 

ــى  ــج عل ــن البرنام ــة ع ــد الناتج ــس الفوائ ــى تلّم ــادرة عل ــي ق )Aadhaar(، وه

ــارت  ــة: إذ أش ــة الحكومي ــاءة المالي ــتوى الكف ــى مس ــن وعل ــتوى المواطني مس

ــن  ــت م ــة تمكن ــى أن الحكوم ــاري إل ــام الج ــن الع ــابق م ــت س ــي وق ــر ف التقاري

ــت  ــات، وقلل ــي العملي ــاءة ف ــة للكف ــي نتيج ــار دوالر أمريك ــو 7.7 ملي ــر نح توفي

مــن االنكمــاش منــذ إطــالق برنامــج »التحويــل المباشــر للمنافــع« )DBT(. ومــع 

التســارع الــذي تشــهده المدفوعــات عبــر الجــوال وخطــط إنترنــت األشــياء فــي 

ــن  ــيعزز م ــًا س ــدًا مهم ــكل راف ــار« )Aadhaar( سيش ــج »أده ــإن برنام ــد، ف الهن

ــن.  ــي للمواطني ــمول المال ــن والش ــالمة وأم س

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

البيانات الحيوية

ــدة )UIDAI(، وزارة  ــة الفري ــة للهوي ــة الهندي الهيئ

ــات ــا المعلوم ــات وتكنولوجي اإللكتروني

)MapR( »شركة »ماب آر
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الفضاء: آخر األسواق الجديدة
تخطط شركة يابانية مدعومة من قبل الحكومة إلى وضع لوحات إعالنية 

على القمر كخطوة أولى إلطالق المشروع االقتصادي طويل األمد 
لليابان في المدار

جاهز لإلطاق
يشــكل العثــور علــى مصــدر مســتدام للنمــو بالنســبة القتصــاد اليابــان المتقــدم 

ــواق  ــى أس ــارج إل ــى الخ ــان إل ــت الياب ــا تطلع ــود. ولطالم ــذ عق ــرًا من ــًا كبي تحدي

التصديــر كمصــدر رئيســي للتحفيــز االقتصــادي، وخاصــة مــع التباطــؤ االقتصــادي 

الــذي تتســبب بــه الشــرائح الســكانية المتقدمــة بالعمــر. وقــد تقــوم شــركة “آي 

ــل  ــن قب ــة م ــاري مدعوم ــي تج ــالق فضائ ــركة إط ــي ش ــبيس” )Ispace( وه س

ــان  ــاد الياب ــم اقتص ــم معال ــادة رس ــة، بإع ــة الياباني ــع للحكوم ــة تاب ــدوق تنمي صن

ــر. ــوع بالتصدي المدف

هــذا وقامــت »آي ســبيس« )Ispace( بجمــع رأس مــال بلــغ 90 مليــون دوالر 

الداعمــون  وســاهم  بهــا.  الخــاص  القمــر  استكشــاف  لمشــروع  أمريكــي 

الحكوميــون ومــن ضمنهــم مؤسســة شــبكة االبتــكار اليابانيــة )INCJ( وبنــك 

التنميــة اليابانــي )Development Bank of Japan(، بأكثــر مــن ثلــث رأس المــال 

فــي الجولــة »إيــه« )Series A( مــن جمــع رأس المال. وستســتخدم »آي ســبيس« 

)Ispace( المبالــغ لتمويــل مشــروعي استكشــاف للقمــر: األول هــو وضــع صــاروخ 

ــول عــام  ــات بحل ــث البيان ومحطــة إطــالق فــي مســار القمــر مــن أجــل جمــع وب

ــة علــى ســطح القمــر مــن أجــل جمــع  2020، والثانــي وضــع منصــة هبــوط وعرب

ــات. وتشــتمل خارطــة طريــق »آي ســبيس« )Ispace( علــى 10  المزيــد مــن البيان

ــاء  ــك لبن ــر مــن القمــر إلــى األرض وذل ــر سلســلة تطوي ــات تركــز علــى تطوي بعث

ــة. ــاه القطبي ــتخراج المي ــاع الس قط

ــز  ــبيس« )Ispace( ترك ــركة »آي س ــد لش ــرة األم ــة قصي ــات التجاري إال أن التطلع

علــى كوكــب األرض: إذ تخطيــط لبيــع البيانــات التــي ســتولدها مــن بعثاتهــا 

ــات  ــم خدم ــاء، ولتقدي ــاف الفض ــة باستكش ــرى مهتم ــات أخ ــى جه ــة إل الفضائي

»إســقاط ضوئــي« تتيــح للشــركات وضــع إعالنــات وشــعارات علــى ســطح القمــر. 

 

األعوام القمرية الجديدة

ــركة  ــي ش ــة« )INCJ( ف ــكار الياباني ــبكة االبت ــة ش ــتثمارات »مؤسس ــاعد اس تس

تعــزز  المؤسســة فــي االســتثمار بمشــاريع  )Ispace( هــدف  »آي ســبيس« 

االســتدامة وتســاعد اقتصــاد اليابــان علــى تحقيــق النمــو وذلــك مــع نشــر البــالد 

لتقنيــات جديــدة. وتهــدف »مؤسســة شــبكة االبتــكار اليابانيــة« )INCJ( إلــى خلــق 

أطــر عمــل لتوليــد الثــروات والتــي يمكنهــا خدمــة األجيــال المســتقبلية اليابانيــة 

والتــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا مــع البرامــج الحكوميــة األخــرى الراميــة لالســتثمار 

ــي  ــة اليابان ــر الدول ــذا وكان وزي ــن. ه ــراض التعدي ــاء ألغ ــاف الفض ــي استكش ف

لشــؤون سياســة الفضــاء قــد قــام مؤخــرًا بالتوقيــع علــى اتفــاق مدتــه خمســة 

أعــوام مــع لوكســمبورغ التــي تعتبــر مــع الواليــات المتحــدة واحــدة مــن بلديــن 

فــي العالــم لديهمــا إطــار عمــل قانونــي يتيــح للشــركات الخاصــة حــق التعديــن 

فــي الكويكبــات والقمــر. وسيســمح هــذا األمــر لليابــان والــدول األوروبيــة 

الصغيــرة بمشــاركة المعلومــات عــن استكشــاف الفضــاء ســعيًا لفــرص اســتخراج 

المصــادر مــن الفضــاء. 

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

استكشاف الفضاء

 )INCJ( مؤسسة شبكة االبتكار اليابانية

 Development( وبنك التنمية الياباني

)Bank of Japan

)Ispace( ”شركة “آي سبيس
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المضي على المسار السريع
قامت كوريا ببناء أحد أكبر حقول تجارب السيارات ذاتية القيادة في 

العالم، مستفيدة من تقليدها المتبع على الدوام باستخدام فضائها 
الحضري كمحّفز لالبتكار

ــا الجنوبيــة  قــام المخططــون الحكوميــون والمســتثمرون العقاريــون فــي كوري

ــة  ــة عالي ــوى االقتصادي ــن الق ــتفادة م ــن باالس ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــذ أكث ومن

ــل فــإن هــذه المناطــق  ــر ذكاًء، وبالمقاب ــاء مــدن أكث ــالد مــن أجــل بن ــة للب التقني

تشــكل حقــل تجــارب لالبتــكار المســتقبلي. وتــؤدي “األشــياء” المتصلــة دورًا 

كبيــرًا فــي هــذا التعــاون: فالحكومــة الكوريــة تتوقــع أن يســاعد تطويــر أجهــزة 

وتطبيقــات إنترنــت األشــياء فــي معالجــة التحديــات المتعلقــة بالخدمــات البلديــة 

ــل.  ــدة للدخ ــادر جدي ــاد مص ــة، وإيج ــا المكتظ ــي مدنه ف

“كي-ســيتي”  إلــى   )U-City( “يو-ســيتي”  مــن 
)K-City (

لطالمــا جســدت كوريــا علــى الــدوام روح “المدينــة كمختبــر لألبحــاث والتطويــر” 

ــة”  )city-as-R&D-lab( فــي عــدد مــن المشــاريع المعروفــة باســم “المــدن الذكي

والتــي   ،)U-Cities( “يو-ســيتيز”  بـــ  اختصــارًا  ُيعــرف  مــا  أو   )Ubiquitous Cities(

تتعــاون فيهــا الحكومــات البلديــة فــي المدينــة مــع شــركات التكنولوجيــا 

والجامعــات. وقامــت وزارة األراضــي والبنيــة التحتيــة والنقــل بإضافــة حــرف 

ــع(  ــر مرب ــًا )320,000 مت ــاحة 88 فدان ــى مس ــد عل ــي تمت ــأة الت ــم المنش ــى اس إل

 ،)K-City( ”الختبــار الســيارات ذاتيــة القيــادة، والتــي أصبــح اســمها “كي-ســيتي

وجــرى افتتاحهــا فــي معهــد أبحــاث ســالمة الســيارات فــي كوريــا فــي 

ــاث  ــآت األبح ــر منش ــن أكب ــدة م ــيتي” )K-City( واح ــر “كي-س ــيونغ. وتعتب هوس

والتطويــر للمركبــات ذاتيــة القيــادة فــي العالــم، وهــي مدعومــة باســتثمارات 

تقــدر قيمتهــا بنحــو 11 مليــار وون )أي مــا يعــادل نحــو 10 مالييــن دوالر أمريكــي(. 

ــاكاة  ــا مح ــن ضمنه ــارات وم ــات االختب ــن بيئ ــدد م ــى ع ــأة عل ــتمل المنش وتش

ــريعة  ــرق س ــيارات، وط ــف س ــة، ومواق ــدن مزدحم ــوارع م ــاق لش ــة النط كامل

ــة.  ــوم طرقي ــات رس ــع بواب ــارات م ــددة المس متع

رؤية 2020
بــدأت اختبــارات الطــرق الســريعة فــي “كي-ســيتي” )K-City( فــي شــهر أكتوبــر، 

فيمــا ســتبدأ اختبــارات بيئــة الطــرق فــي المــدن الحقــًا فــي منتصــف 2018. وتــرى 

الــوزارة أن هــذه االختبــارات تشــكل منصــة الختبــارات كبيــرة ومتكــررة للتطبيقــات 

وذلــك تحــت ظــروف الســوق الكوريــة، وتعتقــد بأنهــا ستشــكل محفــزًا للتســويق 

التجــاري لتكنولوجيــا القيــادة الذاتيــة فــي البــالد وخارجهــا. هــذا وســتكون “كــي-

ســيتي” )K-City( علــى نحــو خــاص عامــاًل دافعــًا لنشــر ســيارات “المســتوى-3” 

علــى الطرقــات الكوريــة بحلــول عــام 2020. ويشــير هــذا التصنيــف إلــى المرحلــة 

ــا  ــك كم ــادة، وذل ــة القي ــيارات ذاتي ــا الس ــل لتكنولوجي ــس مراح ــن خم ــة م الثالث

ــى  ــير إل ــي تش ــيارات، والت ــي الس ــة مهندس ــل جمعي ــن قب ــا م ــرى تحديده ج

ــيارات  ــركات الس ــوم ش ــا تق ــن جانبه ــة. م ــروف مثالي ــي ظ ــروطة ف ــة مش أتمت

ــذا  ــول ه ــا ح ــة به ــة الخاص ــادة الذاتي ــود القي ــيق جه ــة بتنس ــاالت الكوري واالتص

الهــدف المنشــود. 

وال تعتبــر “كي-ســيتي” )K-City( البنيــة التحتيــة الوحيــدة فــي خطــة الــوزارة: إذ 

ــون  ــار وون كــوري )أي مــا يعــادل نحــو 25.7 ملي ــدوق بقيمــة 28 ملي لديهــا صن

دوالر أمريكــي( والمخصــص الســتثمارات البنيــة التحتيــة لالتصــاالت والقيــاس 

عــن بعــد بهــدف دعــم اتصــاالت المركبــات ذاتيــة القيــادة. وهــي تخطــط لتجربــة 

حافــالت 12 راكــب لــدورات تبلــغ 2.5 كيلومتــر مــن القيــادة الذاتيــة فــي ديســمبر 

.)K-City( ”ــيتي ــي “كي-س ــع ف ــك بالطب وذل

2
ملخص:

مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

السيارات ذاتية القيادة، المدن الذكية

وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل

N/A             
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نقود في اليد
تعتمد شركة السكك الحديدية الوطنية بالسويد على عمالئها 

الشغوفين بالتكنولوجيا من أجل إطالق ثورة في عالم المدفوعات 
الالسلكية باستخدام رقاقات مزروعة في أيديهم.

مشاركة الجميع، أوائل المعتمدين
لقــد اعتمــدت معظــم الجهــود األولــى الناجحــة إلتمــام المدفوعــات بــدون الحاجة 

ــق  ــا التطبي ــدى )NFC( باعتباره ــب الم ــال قري ــات االتص ــى بطاق ــد، عل ــى نق إل

الرئيســي مــع انتشــار واســع النطــاق فــي صفــوف المتعامليــن: كالنقــل العــام 

ــغ  ــر بطاقــة “أكتوبــوس” )Octopus( فــي هونــغ كون علــى ســبيل المثــال. وتعتب

نظــام دفــع ُمحكــم التصميــم، وتحــول خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة إلــى محفظــة 

نقديــة لنحــو 8,000 مــن شــركات التجزئــة. وتقــوم هــذه الشــركات مــن خــالل هــذه 

البطاقــات بإتمــام نحــو 14.1 مليــون معاملــة يوميــًا تصــل قيمتهــا إلــى أكثــر مــن 

179 مليــون دوالر هونــغ كونــغ )أي مــا يعــادل نحــو 22.9 مليــون دوالر أمريكــي(. 

إال أن شــركة »إس جيــه ريلويــز« )SJ Railways( لســكك الحديــد الســويدية تمضــي 

إلــى خطــوة أبعــد فــي عمليــات الدفــع الاســلكي. فقــد أجــرت مــا يمكــن 

اعتبــاره أول تجــارب فــي العالــم الدفــع باســتخدام االتصــال قريــب المــدى 

)NFC( عــن طريــق رقاقــات ميكرويــة مزروعــة فــي أجســاد األفــراد. وشــارك فــي 

تجربــة رقاقــات الذاكــرة هــذه أكثــر مــن 3,000 مســافر إذ تــم زرعهــا فــي منطقــة 

باليــد بيــن اإلبهــام والســبابة. وبهــدف اإلبقــاء علــى خصوصيــة المســتخدم فــإن 

شــركة »إس جيــه ريلويــز« )SJ Railways( تحتفــظ بقادعــدة بيانــات تشــتمل فقــط 

علــى تفاصيــل تســجيل العضويــة. إال أن عطــاًل فــي المراحــل المبكــرة قــاد بعــض 

المتعامليــن إلــى برمجــة رقاقاتهــم لتتمكــن مــن بــث بطاقــة أعمــال رقميــة إلــى 

ــل  ــذا وال تتواص ــارئ، ه ــار كق ــش القط ــتخدمه مفت ــذي يس ــي ال ــف الذك الهات

تكنولوجيــا االتصــال قريــب المــدى )NFC( مــع أجهــزة بــث أو معــدات نظــام 

 .)GPS( ــي ــع العالم التموض

أفكار ثاقبة
ــي  ــة، إال أن تبن ــي البداي ــر ف ــه األم ــبب ب ــذي تس ــاط ال ــن اإلحب ــم م ــى الرغ عل

الرقاقــات المزروعــة فــي الجســم البشــري أصبــح أكثــر ســهولة عبــر االســتعداد 

ــركة »إس  ــويقية لش ــود التس ــل الجه ــويديين وبفض ــن الس ــي للمتعاملي الرقم

جيــه ريلويــز« )SJ Railways(. هــذا وقــام عشــرات ألــوف الســويديين بزراعــة 

الرقاقــات والتــي يســتخدمونها لعمليــات مثــل التحقــق مــن الهويــة والدخــول 

ــم  ــا حج ــغ حجمه ــي يبل ــات الت ــزرع الرقاق ــب ب ــزة الثق ــوم أجه ــة. وتق ــى األبني إل

حبــة األرز، كمــا يمكــن للمســافرين علــى متــن القطــارات أن يكســبوا نقــاط والء 

ــات. ــتخدامهم للرقاق ــن اس ع

كفــؤة  عمليــات  تصميــم  إلــى   )SJ Railways( ريلويــز«  جيــه  »إس  وعمــدت 

تتماشــى مــع هــذه الرقاقــات، إذ ُتســهم األخيــرة فــي تســهيل عمليــات الصعــود 

علــى متــن القطــارات وأخــذ التذاكــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن البطاقــات 

الضائعــة قــد تســبب فــي التقيــل مــن معامــالت خدمــة العمــالء. ومــن المرجــح 

أن يكــون بعــض حمــاس »إس جيــه ريلويــز« )SJ Railways( مدفوعــًا بالمنافســة 

ــذ  التــي أخــذت تدخــل إلــى مســارات القطــارات الرئيســية فــي البــالد وذلــك من

إنهــاء االحتــكار فــي البــالد قبــل نحــو نصــف عقــد مــن الزمــن. إال أن األمــر المثيــر 

 )SJ Railways( »لالهتمــام هــو أن المنافــس الرئيســي لشــركة »إس جيــه ريلويــز

 MTR( »علــى خــط »غوثنبيرغ-ســتوكهولم«، هــو شــركة »إم تــي آر كوربوريشــن

Corporation( مــن هونــغ كونــغ، وهــي أحــد المشــاركين الرئيســيين فــي برنامــج 

   .)Octopus( »ــوس ــات »أكتوب بطاق

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

التقنيات المزروعة، األجهزة القابلة 

لالرتداء

)SJ Railways( ”إس جيه ريلويز“

N/A



تقرير »فيوتشر بيرفكت 10«14

  التحليالت الجذرية لمكافحة األمراض
مكافحة األمراض التي تصيب أحد أهم المحاصيل الزراعية اقتصاديًا في 
تنزانيا تحصل على دفعة قوية قدمًا بفضل جهاز محمول ميسور الكلفة 

)DNA( لتحليل ترتيب الحمض الوراثي

ــة  ــوزارة الزراع ــع ل ــة” )MARI( التاب ــاث الزراعي ــيني لألبح ــد “ميكوتش ــر معه يعتب
واألمــن الغذائــي والتعاونيــات التنزانيــة، مســؤواًل عــن ترويــج وتنســيق اســتخدام 
ــا الحيويــة مــن أجــل تعزيــز تطويــر أحــد أهــم محاصيــل األشــجار فــي  التكنولوجي
ــد  ــذي يع ــي ال ــافا المعيش ــول الكاس ــى محص ــر عل ــذا األم ــتمل ه ــالد. ويش الب
منتجــًا زراعيــًا ومحصــول تصديــر عالــي األهميــة فــي البــالد. هــذا وتنتــج تنزانيــا 
نحــو 5.5 مليــون طــن مــن الكاســافا ســنويًا، ويســتقطب قطــاع إنتاجهــا الكثيــر 
ــار  ــغ قيمتهــا ملي ــة، ومــن ضمنهــا منشــأة معالجــة تبل مــن االســتثمارات األجنبي

ــة. ــر صيني دوالر أمريكــي تابعــة لشــركة تصدي

مكافحة المسببات المرضية بعلم الجينوم
ــب  ــا ضــد األمــراض التــي تصي ــر مــن مزارعــي الكاســافا فــي تنزاني يناضــل الكثي
هــذا المحصــول ومــن ضمنهــا تلــك الناتجــة عــن الفيروســات التــي تنتقــل 
بواســطة الذبابــة البيضــاء للكاســافا. وتقــوم هــذه اآلفــة التــي تنتشــر العشــرات 
مــن أنواعهــا فــي شــرق ووســط أفريقيــا، بتدميــر محاصيــل تزيــد قيمتهــا عــن 
1.25 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا فــي المنطقــة. ويعمــل معهــد »ميكوتشــيني 
لألبحــاث الزراعيــة« )MARI( مــع المزارعيــن المحلييــن ومجموعــات األبحــاث الدوليــة 
الكاســافا  أمــراض  جينومــات  علــى مراقبــة  يركــز  فــي مشــروع تخصصــي 
ــروع  ــم »مش ــرف باس ــترك ُيع ــد مش ــق جه ــن طري ــك ع ــراض وذل ــالت األم وحام

العمــل ضــد فيــروس الكاســافا« )CVAP(. ويركــز كل مــن معهــد »ميكوتشــيني 

 )CVAP( »و«مشــروع العمــل ضــد فيــروس الكاســافا )MARI( »لألبحــاث الزراعيــة
علــى الجهــود الراميــة إلــى تحديــد الفيروســات التــي تنتقــل عبــر الذبابــة البيضاء 
والتــي تســبب نوعيــن محدديــن للمــرض، وعــزل النقــاط المشــتركة بينهــا وبيــن 
ــيني  ــد »ميكوتش ــرص معه ــك، يح ــق ذل ــافا. ولتحقي ــن الكاس ــددة م ــواع مح أن

لألبحــاث الزراعيــة« )MARI( علــى مســاعدة المزارعيــن المحلييــن ومنظمــات 

المجتمعــات الزراعيــة إلجــراء اختبــارات ميدانيــة تقــدم تسلســل الحمــض النــووي 

ــاء.  ــة البيض ــل والذباب ــن المحاصي ــكل م )DNA( ل

»آيــون«  أجهــزة  مــن  الفعالــة  المصغــرة  النســخ 
)minIONs (

يقــوم معهــد »ميكوتشــيني لألبحــاث الزراعيــة« )MARI( و«مشــروع العمــل 

ضــد فيــروس الكاســافا« )CVAP( بتزويــد المزارعيــن بأجهــزة محمولــة توفــر 

تحليــاًل فــي الوقــت الفعلــي للحمــض النــووي )DNA( مــن أجــل تســهيل عمليــة 
ــات  ــن بيان ــرة م ــات كبي ــد كمي ــى تولي ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــر ال ــخيص، االم التش
ــد  ــل ض ــروع العم ــاث »مش ــج أبح ــل برنام ــن أج ــع م ــاق واس ــى نط ــوم عل الجين

ــا  ــغ وزنه ــي يبل ــزة الت ــذه األجه ــر ه ــرى تطوي ــافا« )CVAP(. وج ــروس الكاس في
ــون«  ــزة »آي ــن أجه ــة م ــرة الفعال ــخ المصغ ــم النس ــا اس ــق عليه ــرام وُيطل 100 ج

ــذ  ــي تتخ ــور« )Oxford Nanopore( الت ــفورد نانوب ــل »أكس ــن قب )minIONs(، م
مــن المملكــة المتحــدة مقــرًا لهــا، وتبلــغ تكلفــة كل منهــا 1,000 دوالر أمريكــي، 
ــي  ــل الجين ــل للتسلس ــراء تحلي ــة إلج ــب المحمول ــى الحواس ــا عل ــن وصله ويمك
علــى عينــات مــن الذبابــة البيضــاء أو الكاســافا. ويمكــن لألجهــزة أن تعيــد إرســال 
النتائــج إلــى العامليــن الميدانييــن خــالل يوميــن بعــد مقارنتهــا مــع النســخ 
ــتخدم  ــات. ويس ــة البيان ــط لمعالج ــهرين فق ــتغرق ش ــرة، وتس ــة المنتش التقليدي
المزارعــون والباحثــون بيانــات الجينــوم لعــزل سالســل جينــوم الفيــروس محــددة، 
ــراض  ــة لألم ــة لإلصاب ــون عرض ــد تك ــي ق ــل الت ــن المحاصي ــواع م ــد أي األن وتحدي
التــي تحملهــا الذبابــة البيضــاء. ويســتخدم معهــد »ميكوتشــيني لألبحــاث 

لزيــادة  وحلــول  تقنيــات  لتطويــر  الجينيــة  البيانــات  هــذه   )MARI( الزراعيــة« 
ــض  ــن الحم ــادق« تحق ــة »بن ــون بمثاب ــراض، لتك ــذه األم ــة له ــة الجيني المقاوم

ــافا.  ــات الكاس ــي نبات ــرة ف ــرض مباش ــاوم للم ــووي )DNA( المق الن

 )minIONs( ــرة ــون« المصغ ــزة »آي ــى أن أجه ــور« )Nanopore( إل ــير »نانوب وتش
ــر  ــدة لتطوي ــول جدي ــالق حل ــرى إط ــه ج ــدًا، وأن ــن 70 بل ــر م ــي أكث ــتخدمة ف مس

هــذا التوجــه ليصبــح تحليــاًل محمــواًل لتسلســل الحمــض النــووي )DNA(. ويمكــن 

ــالل  ــا خ ــرى إطالقه ــي ج ــون« )GridION( الت ــد آي ــب »جري ــطح المكت ــزة س ألجه

العــام الجــاري إدارة خمــس أجهــزة »آيــون« مصغــرة )MinION( فــي وقــت واحــد، 

ــازًا.  ــو 48 جه ــر نح ــون« )PromethION( أن تدي ــث آي ــزة »برومي ــن ألجه ــا يمك كم
وســيتم إطــالق االثنيــن كحلــول لمــزودي الخدمــات كــي تتمكــن منشــآت األبحــاث 
األصغــر مــن تقديــم خدمــات تسلســل الحمــض النــووي إلــى المزارعيــن والعلمــاء 

القريبيــن مــن مصــدر المشــكلة. 

2

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

اختبار الحمض النووي )DNA( ميدانيًا

معهد “ميكوتشيني لألبحاث الزراعية” 
)MARI(، وزارة الزراعة واألمن الغذائي 

والتعاونيات    

 Oxford( ”أكسفورد نانوبور“
)Nanopore
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تشييد مدينة ذكية، لبنة بلبنة
تتطلع دبي إلى تكنولوجيا السجالت الرقمية كي تتمكن من إتمام 

التحول الرقمي للخدمات العامة، وجعل االبتكار كأحد الكفاءات 
االقتصادية الرئيسية

مدينة ذكية، شعب سعيد
تحشــد دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جميــع جهودهــا لكــي تصبــح 

ــع  ــادرة واســعة االنتشــار تهــدف إلــى إتمــام جمي ــكار مــع مب ــًا لالبت مركــزًا عالمي

المعامــالت العامــة فــي المدينــة عبــر تقنيــات التعامــالت الرقميــة “بلــوك 

الحكومــة  الذكيــة” فــي  دبــي  2020. ويقــوم “مكتــب  عــام  بحلــول  تشــين” 

ــة.  ــة ثالث ــراف خارجي ــوات وأط ــدة خط ــى ع ــد عل ــي تعتم ــات الت ــل العملي بتحوي

ــات  ــة للمعام ــر ورقي ــة غي ــة رقمي ــق منص ــي خل ــي ف ــدف الرئيس ــد اله ويتجس

ــر وغيرهــا  ــة نحــو 100 مليــون طلــب رخصــة وفواتي لكامــل حكومــة المدينــة، وإزال

ــة  ــات الحكومي ــيط الخدم ــا، وتبس ــاق عملياته ــن نط ــمية م ــق الرس ــن الوثائ م

ــى  ــول عل ــب الحص ــم طل ــى تقدي ــواًل إل ــة وص ــة الصحي ــن الرعاي ــراوح م ــي تت الت

ــى  ــا إل ــل معامالته ــي تحوي ــة ف ــرة حكومي ــو 20 دائ ــًا نح ــارك حالي ــيرة. وتش تأش

ــي  ــس العالم ــن »المجل ــم م ــروع بدع ــى المش ــين«، ويحظ ــوك تش ــات »بل تقني

ــذي  ــف، وال ــدد الوظائ ــة« )Global Blockchain Council( متع ــالت الرقمي للتعام

ــة  ــه نحــو 40 منظمــة مــن القطاعــات الصناعي ــر منتــدى قطاعــي تعمــل في يعتب

ــين«.  ــوك تش ــة »بل ــالت الرقمي ــات التعام ــل ممارس ــر أفض ــة لتطوي والحكومي

وتعتبــر الكفــاءة المحــور الرئيســي لهــذا الهــدف الطمــوح لــكل مــن الموظفيــن 

الحكومييــن والمقيميــن فــي دبــي. ولكــن »مكتــب دبــي الذكيــة« يســعى لجعــل 

ــدف  ــي وه ــون أساس ــة كمك ــالت الرقمي ــا التعام ــوي عليه ــي تنط ــاءة الت الكف

نوعــي: ينــدرج ضمــن إطــار اســتراتيجية رئيــس الــوزراء طويلــة األمــد لجعــل 

دبــي »أســعد مدينــة« فــي العالــم. ويــرى »مكتــب دبــي الذكيــة« بــأن تحــوالت 

»بلــوك تشــين« ســتجعل مــن دبــي مدينــة أكثــر صحــة، وســيكون لــدى المقيميــن 

ــاعة  ــون س ــن 25 ملي ــر م ــر أكث ــم توفي ــع أن يت ــن المتوق ــر إذ م ــًا أكث ــا وقت فيه

مــن معالجــة المعامــات، كمــا أن رقمنــة العمليــات ســتؤدي إلــى التقليــل مــن 

الحاجــة النتقــال األفــراد والوثائــق، األمــر الــذي ســيؤدي فــي نهايــة المطــاف 

ــات الكربــون بنحــو 114 طــن متــري.  إلــى خفــض انبعاث

تصدير الثقة
ــإن  ــا، ف ــث التكنولوجي ــن حي ــة م ــات التقدمي ــع الحكوم ــرار جمي ــى غ عل
ــوك  ــة »بل ــالت الرقمي ــى التعام ــي إل ــي دب ــاق ف ــع النط ــول واس التح
تشــين« يعمــل كقــوة دافعة لزيــادة إنتاجيــة الحكوميــة، وكمحفــز لالبتكار 
لكامــل االقتصــاد. ويعتقــد »مكتــب دبــي الذكيــة« أن جعــل حكومــة دبــي 
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ــة  ــجالت رقمي ــر س ــر. وإن تطوي ــة للتصدي ــى فرص ــة إل ــا الذكي لمدينته
ــق  ــة تطبي ــح إمكاني ــددة تتي ــات مح ــالت خدم ــادر لمعام ــة المص مفتوح
هــذه الخدمــات فــي أماكــن أخــرى، مــا يعنــي أنــه يمكــن للمــدن األخرى 
ــم  ــي تقدي ــن دب ــب م ــة أن تطل ــدن ذكي ــح م ــى أن تصب ــع إل ــي تتطل الت
األســس األوليــة لكــي ُتطلــق جهودهــا الخاصــة بهــا. إال أن الريــادة 
ــة بفكــرة  ــع مرتبط ــة أوس ــى نتيج ــوي عل ــي تنط ــد العالم ــى الصعي عل
ــالت  ــتراتيجية التعام ــاهم اس ــة، وستس ــة العالمي ــول المواَطَن ــي ح دب
ــة  ــبكة الثق ــيكون »ش ــه س ــد بأن ــا ُيعتق ــين« فيم ــوك تش ــة »بل الرقمي

ــا. ــم ببعضه ــول العال ــريكة ح ــات الش ــط الحكوم ــي ترب ــة« الت العالمي

مرتكــزة علــى التعامــالت الرقميــة »بلــوك تشــين« سيســاعد فــي 
تحفيــز قيــام الشــركات الناشــئة المعتمــدة علــى هــذه التعامــالت فــي 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة الصحي ــة )FinTech(، والرعاي ــات المالي ــال التقني مج
التطبيقــات. وتعتبــر هــذه النظــرة الراميــة إلــى خلــق قطاعــات إلضافيــة 
الهــدف الرئيســي الثانــي فــي اســتراتيجية التعامــالت الرقميــة »بلــوك 

ــد العالمــي فهــو الهــدف الثالــث.  تشــين«، أمــا الريــادة علــى الصعي

وفــي هــذا الســياق، تعتمــد مبــادرة التعامــالت الرقميــة »بلــوك تشــين« 
فــي دبــي علــى الطبيعــة المفتوحــة والجوهريــة لتحويــل البنيــة التحتية 

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

التعامالت الرقمية “بلوك تشين”، المدن الذكية

»مكتب دبي الذكية«

N/A
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 توسيع نطاق الصحة النفسية رقميًا
تستفيد خدمة الصحة الوطنية )NHS( في المملكة المتحدة من حلول 

العالج المرتبطة بالتحليالت لقيادة واحدة من أكبر عمليات توسيع خدمات 
الصحة النفسية 

ــزودي  ــي وم ــذكاء االصطناع ــن ال ــتفادة م ــى االس ــدة عل ــة المتح ــل المملك تعم

الرعايــة الصحيــة النفســية المدعومــة بالتحليــالت مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

ــت  ــي ُأطلق ــة الت ــادرة الوطني ــي المب ــية«، وه ــة النفس ــى الرعاي ــول عل »الحص

لتوســيع الرعايــة الصحيــة علــى نحــو كبيــر بحلــول عــام 2021. واســتثمرت »خدمــة 

الصحــة الوطنيــة« )NHS( مبلــغ 500,000 جنيــه إســترليني مــن أجــل إيجــاد  منصــات 

ــى  ــتندة إل ــتخدام أدوات »مس ــية باس ــة النفس ــة الصحي ــات الرعاي ــيع خدم لتوس

 .)NICE( »ــة ــة والرعاي ــز للصح ــي للتمي ــد الوطن ــع »المعه ــل م ــل«، والعم الدلي

زيــادة  المنصــات ستســهم فــي  أن   )NHS( الوطنيــة  الصحــة  وتــرى خدمــة 

مســتويات الحصــول علــى العــالج بنحــو 60,000 حالــة بحلــول نهايــة العــام المالــي 

2017، وبنحــو 200,000 حالــة فــي العــام الــذي يليــه. ويتمثــل الهــدف بحلــول عــام 

2020 فــي اســتخدام الخدمــات الرقميــة للوصــول إلــى أكثر مــن 1.5 مليون نســمة، 

وهــو هــدف للعــالج يغطــي 25 فــي المائــة مــن تعــداد الســكان الذين ســيحتاجون 

 .)NHS( »ــة ــك الوقــت بحســب توقعــات »خدمــة الصحــة الوطني العــالج فــي ذل

العاج الشفهي يلتقي العاج النصي
بهــدف تحقيــق أهــداف هــذا التوســع الكبيــر، فــإن »خدمــة الصحــة 
الوطنيــة« )NHS( تعتقــد بــأن التوجهــات الرقميــة الجديــدة مهمــة، 

ــدة  ــت رائ ــد أصبح ــدة ق ــة المتح ــة المملك ــإن حكوم ــك، ف ــة لذل وكنتيج
ــت  ــبكة اإلنترن ــر ش ــة وعب ــوات الرقمي ــز القن ــر وتعزي ــي تطوي ــة ف عالمي
مــن أجــل تقديــم خدمــات »العــالج الســلوكي اإلدراكــي« )CBT(. واختارت 
ــن  ــات وم ــزودي الخدم ــن م ــددًا م ــة« )NHS( ع ــة الوطني ــة الصح »خدم
ضمنهــم »آيســو« )Ieso(، وهــي شــركة رعايــة صحيــة رقميــة تتخــذ مــن 
ــي«  ــلوكي اإلدراك ــاج الس ــات »الع ــدم خدم ــا وتق ــرًا له ــردج مق كامب
)CBT( مــن خــال المراســلة الفوريــة. وال تتيــح خدمــات المعالجــة النصيــة 
التــي تقــدم عبــر منصــات آمنــة وعلــى أســاس توفيــر معالــج واحــد لــكل 
مريــض المزيــد مــن الســهولة فــي تنظيــم المواعيــد فحســب )لتســاعد 
بالتالــي علــى خدمــة أعــداد أكبــر مــن المرضــى(، بــل إنهــا تســمح 
ــض  ــل المري ــن قب ــا م ــالع عليه ــن االط ــاًل يمك ــر تفصي ــجالت أكث ــع س بجم
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة. وتســتخدم »آيســو« )Ieso( معالجــة اللغــة 
ــم  ــة تقدي ــي عملي ــاءة ف ــر الكف ــذكاء االصطناعــي لتوفي ــة وال الطبيعي
ــركة  ــوم الش ــة. وتق ــة الصحي ــي الرعاي ــب مقدم ــم وتدري ــالج، ولدع الع
ــدة.  ــات المتح ــا والوالي ــي أوروب ــا ف ــدم خدماته ــا لتق ــيع عملياته بتوس

القنوات الرقمية تساعد في وضع أولويات الرعاية
يحتــاج معظــم المرضــى فــي »آيســو« )Ieso( إلــى متطلبــات ويعانــون 
مــن حــاالت مثــل اضطرابــات القلــق، والتــي تعتبــر أقــل جديــة مــن 
غيرهــا، وتشــير الشــركة إلــى أن المعالجيــن وبدعــم مــن التحليــالت 
ــدد  ــع ع ــة، م ــي المائ ــو 10-15 ف ــى بنح ــج أعل ــق نتائ ــن تحقي ــوا م تمكن
جلســات أقــل بنحــو 50 فــي المائــة لــكل مريــض. وتعمــل »آيســو« 
ــادرة  ــل مب ــن قب ــم م ــرى اختياره ــن ج ــن الذي ــاركين اآلخري )Ieso( والمش
ــيع  ــى توس ــة« )NHS( عل ــة الوطني ــة الصح ــة لـ«خدم ــة الرقمي المعالج
ــتخدام  ــى اس ــة إل ــة، إضاف ــة الصحي ــن للرعاي ــراد الخاضعي ــدة األف قاع
التكنولوجيــا للمســاعدة فــي تنظيــم ووضــع األولويــات بالنســبة لمصادر 
الرعايــة وذلــك حتــى تقــدم القنــاة األكثــر فعاليــة المســتوى المطلــوب 

ــن.     ــى المواطني ــة إل ــن الرعاي م

ملخص:
مجاالت التكنولوجيا:

الشركاء الحكوميون:

الشركاء الرئيسيون من القطاع الخاص:

الرعاية الصحية الرقمية، الذكاء 
االصطناعي

 ،NHS( ”خدمة الصحة الوطنية“
“المعهد الوطني للتميز للصحة 

)NICE( ”والرعاية
)Ieso( ”شركة “آيسو
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“ماساشوســتس  معهــد  عــن  الصــادرة  ريفيــو”  “تكنولوجــي  مجلــة  تعتبــر 

عالميــة  رقميــة  توجهــات  ذات  شــركة   ،)MIT Technology Review( للتكنولوجيــا” 

ــد  ــي تزوي ــا ف ــل مهمتن ــردًا. تتمث ــعًا مط ــا توس ــاق تغطيته ــهد نط ــة يش إعالمي

ــا  ــا بالمعلومــات الالزمــة لفهــم والمســاهمة فــي عالــم تحــدد التكنولوجي قرائن

ــام 1899،  ــا ع ــتس للتكنولوجي ــد ماساشوس ــي معه ــها ف ــم تأسيس ــه. ت معالم

وهــي تســتمد قوتهــا مــن مؤسســة التكنولوجيــا الرائــدة الصــادرة عنهــا ومــن 

ــي  ــا ف ــة التكنولوجي ــى رؤي ــا عل ــن، وقدراته ــرة للمحرري ــة الكبي ــة التقني المعرف

ــن.  ــن والباحثي ــع المبتكري ــدة م ــم الفري ــب عالقاته ــى جان ــا، إل ــياق له ــع س أوس

وتشــمل قائمــة جمهورنــا الجميــع فــي أي مــكان ممــن يؤمنــون بــأن التكنولوجيا 

قــادرة علــى حــل المشــاكل الصعبــة وســتؤدي إلــى االزدهــار وتوســيع القــدرات 

البشــرية. ويضــم مجتمعهــا مبتكــرون ومعتمــدون أوائــل للتقنيــات ورواد أعمــال 

ــا. ــتس للتكنولوجي ــد ماساشوس ــي معه ــع خريج ــتثمرون وجمي ومس

تعتبــر “تكنولوجــي ريفيــو إنســايتس” الصــادرة عــن معهــد “ماساشوســتس 

للتكنولوجيــا” )MIT Technology Review( شــعبة حلــول المحتــوى للشــركة، وهــي 

تقــدم أبحــاث معمقــة ومســتقلة وأحــداث ُتلهــم قــادة الفكــر. ويتســق المحتــوى 

الــذي نقدمــه مــع تراثنــا التحريــري ويســتند إلــى شــبكة مــن الخبــراء المختصيــن 

ــن  ــف م ــر طي ــوم بتطوي ــا نق ــة. وإنن ــة متين ــة بحثي ــى منهجي ــاهمين وإل والمس

المعلومــات عاليــة الجــودة وذات الصلــة ونقدمهــا إلــى المســؤولين التنفيذييــن 

حــول العالــم.

لمحة عن »تكنولوجي ريفيو إنسايتس« الصادرة 
عن معهد »ماساشوستس للتكنولوجيا« 

 )MIT TECHNOLOGY REVIEW(
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Australia

• Caption: Program’s coverage.

• Source: National Cities Performance Framework 
report )Dec. 2017(, Australian Government.

China

• Caption: A depiction of the City Brain 
dashboard.

• Source: Alibaba Cloud.

Ghana

• Caption )Picture 1(: One of the main focuses of 
Ghana’s agricultural land use: cocoa.

• Source )Picture 1(: 123rf.

• Caption )Picture 2, 3(: Bitland’s logo and logo 
with tagline.

• Source )Picture 2, 3(: Bitland.

India

• Caption:  Auroville, India - September 2017: 
People applying to get the Aadhaar Card.

• Source: Shutterstock

Japan

• Caption )Picture 1(: Graphics depicting landers, 
rovers and the orbit. 

• Caption:  Ispace international team.

• Source )Picture 1(: Ispace Inc.

South Korea

• Caption: Autonomous vehicles on a city circuit 
concept.

• Source: Shutterstock.

Sweden

• Caption: The implanted chip in use.

• Source: SJ Railway.

Tanzania

• Caption )Picture 1(: Dr. Peter Sseruwagi )holding 
the pipette( while Deogratius Mark looks on.

• Source: Laura Boykin, Dr. Peter Sseruwagi, 
Nanopore

• Caption: Charles Kayuki loading the MinION at 
MARI.

• Source: Laura Boykin, Charles Kayuki, Nanopore

• Caption: Dr. Joseph Ndunguru, Director General 
of MARI, highlighting the cassava yield increase 
due to precision agriculture )planted the cassava 
resistant to the virus circulating in the area(.

• Source: Laura Boykin, Dr. Joseph Ndunguru, 
Nanopore

United Arab Emirates

• Caption )Picture 1, 2(:  The Smart Dubai 
Office launching one of its blockchain-related 
promotional activities earlier in 2017. 

• Source )Picture 1, 2(: Smart Dubai Office

United Kingdom

• Caption )Picture 1(:  Ieso in action and Ieso 
promotional materials.

• Source )Picture 1(: Ieso.

مصادر الصور، شكر وتقدير
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جائزة تكنولوجيا الحكومات
G OV T E C H  P R I Z E

جائزة تكنولوجيا الحكومات هي جائزة سنوية صممت لتحفيز الجهات الحكومية على نشر مبادرات 

الحكومة الذكية وتطوير الشراكات بهدف توفير حلول ذكية ومبتكرة للتحديات العالمية المشتركة. 

ــف  ــر الهات ــة عب ــة حكومي ــل خدم ــزة “أفض جائ
المحمــول” فــي دورتهــا الخامســة تتحــدى 
الحكومــات مــن جميــع أنحــاء العالــم لتتنافــس 
علــى ســبع فئــات قطاعيــة تشــمل حمايــة حياة 
ــاة المســتدامة،  ــاء المعرفــة، الحي اإلنســان، بن
تمكيــن  واالجتماعــي،  الثقافــي  الوعــي 
قريبــة  حكومــة  التنقــل،  فعاليــة  األعمــال، 
ــل  ــأة أفض ــزة لمكاف ــدف الجائ ــاس . ته ــن الن م
التطبيقــات التــي تســاهم فــي تحســين حيــاة 

ــة. ــاءة الحكومي ــن الكف ــد م ــان وتزي االنس

أمــا جائــزة “أفضــل التقنيــات الناشــئة فــي 
لتقديــر  مخصصــة  جائــزة  هــي  الحكومــات” 
الحكومــات التــي تبــذل جهــودًا فــي تجربــة 
ــات  ــم خدم ــئة لتقدي ــات الناش ــتخدام التقني اس
والتــي  عاليــة،  وفعاليــة  بكفــاءة  حكوميــة 
وانعكاســات  لهــا فوائــد  أن  نتائجهــا  أثبتــت 
إيجابيــة فــي تســهيل حيــاة النــاس وخلــق 

المضافــة. القيمــة 

هاكاثــون  اإلمــارات  حكومــة  تنظــم  كمــا 
األكبــر  العالمــي  االفتراضــي  الحكومــات 
ــا  ــزة تكنولوجي ــة لـ”جائ ــدورة الخامس ــن ال ضم
ــي  ــة ف ــول المبرمج ــز العق ــات” لتحفي الحكوم
توفيــر حلــول ذكيــة لتحديــات عالميــة أساســية ، 
تهــدد العالــم واســتدامة المــوارد، مــن ضمنها 
أمــن المــاء والغــذاء والحصــول علــى الكهربــاء 
ــن  ــكان الالجئي ــادة إس ــادي، إع ــن االقتص واألم
 . الخدمــات  فــي  التحــول  إلــى  باإلضافــة 
المطوريــن  تشــجيع  إلــى  الجائــزة  وتهــدف 
علــى ابتــكار تكنولوجيــا ذات آفــاق واســعة 
للمســاعدة فــي تحســين المجتمعــات، وتغييــر 

حيــاة اإلنســان لألفضــل.

عن الجائزة

تشمل جائزة تكنولوجيا الحكومات 3 جوائز تساهم في توفير حلول تقنية لتحديات عالمية مشتركة تهدف 

الى إسعاد وتحسين حياة الناس
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