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القمة   احلكومية   الثانية

اجلل�سة الرئي�سية

�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 

اجلل�سة الرئي�سية

�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد 
عجمان، رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة عجمان

اجلل�سة الرئي�سية

الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية

اجلل�سة الرئي�سية
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القمة   احلكومية   الثانية  
�شاحب  وح�شور  برعاية  الثانية  احلكومية  القمة  عقدت 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
عنوان  حتت  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
"الريادة يف اخلدمات احلكومية" يف تاريخ 10 اإىل 12 

فرباير 2014. 

تركزت حماور القمة احلكومية حول م�شتقبل اخلدمات 
واال�شتفادة  للمتعاملني  ال�شعادة  وحتقيق  احلكومية 
ا�شتلهمت  اخلا�س.  للقطاع  املتميزة  التجارب  من 
توجيهات  من  اأجندتها  الثانية  احلكومية  القمة 
يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
تطوير  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  ترتكز  والتي  االأوىل  القمة 
وروؤية  احلكومية،  اخلدمات  تقدمي  يف  جديدة  مفاهيم 
بخدماتها  تتفوق  التي  امل�شتقبل  حلكومات  �شموه 
البنوك  وعلى  اال�شتقبال،  ح�شن  يف  الفنادق   على 
�شركات  مثل  �شاعة   24 وتعمل  االإجراءات  دقة  يف 
الطريان، لتتمكن من مناف�شة القطاع اخلا�س يف جودة 
اخلدمة املقدمة للمتعاملني لت�شهيل حياة النا�س وحتقيق 

الراحة وال�شعادة لهم. 

تهدف القمة احلكومية اإىل تر�شيخ مكانة دولة االإمارات 
دفة  قيادة  يف  والعاملي  االإقليمي  امل�شتويني  على  الريادية 
احلكومية  باخلدمات  واالنتقال  احلكومي  االأداء  تطوير 
اإىل اآفاق جديدة يف  حكومة امل�شتقبل الذكية التي تبادر 
خالل  من  اإليها  ي�شلوا  اأن  بدل  النا�س  اإىل  بالو�شول 
اأنظمة تقنية مرتابطة وفعالة، والتحول اىل املدن الذكية 
اأي وقت  التي ي�شتطيع املتعامل فيها اإجناز معامالته يف 
اأكرث جودة  ونوعية حياة جديدة  املجتمع مب�شتوى  لينعم 

مبا ين�شجم وروؤية االإمارات 2021. 

توا�شل القمة  احلكومية للعام الثاين على التوايل اإطالق 
اخلدمات  تطوير  حول  الدولية  التقارير  من  جمموعة 
واملناق�شات  العمل  اأوراق  من  العديد  وطرح  احلكومية، 
منوذج  واإر�شاء  املعرفة  وتعميم  بتو�شيع  ي�شهم  ما  البناءة 

يحتذى لتطوير مفاهيم وممار�شات العمل احلكومي. 

افتتاح   مت  الثانية،  احلكومية  القمة  فعاليات  �شمن 
وهو  امل�شتقبلية"،  احلكومية  اخلدمات  "متحف 
امل�شتقبلية.  للت�شاميم  تفاعلي  معر�س  عن   عبارة 
والرعاية  ال�شفر  خدمات  م�شتقبل  املتحف،  ي�شتك�شف 
م�شممًا   80 من  اأكرث  احت�شن  كما  والتعليم،  ال�شحية 
دولة   20 قرابة  من  عامليَا  م�شتقبليًا  وخمططًا  وتقنيًا 
اخلدمات  هذه  تطوير  لكيفية  ت�شّور  و�شع   بهدف 

يف االأعوام املقبلة.

جائزة  بتوزيع  اأعمالها  احلكومية  القمة  اختتمت 
املحمول،  الهاتف  عرب  حكومية  خدمة   اأف�شل 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كرم  حيث 
حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
االحتادية  احلكومية  اجلهات  يف  الفائزين.  دبي، 
بدولة  اجلامعات  طالب  وفرق  املحلية  واحلكومات 
والعاملية  العربية  واجلهات  املتحدة،  العربية  االإمارات 
االإبداع  يف  رائد  عاملي  منوذج  اإر�شاء  بهدف  وذلك 
احلكومية  اخلدمات  �شعيد  على  املمار�شات  واأف�شل 
اخلدمية  والتجارب  الفائدة  وتعميم  واملبتكرة  املتميزة 

املتميزة على م�شتوى العامل.

من  اأكرث  م�شاركة    2014 احلكومية  القمة  و�شهدت 
60 �شخ�شية من كبار املتحدثني يف اجلل�شات الرئي�شية 
والتفاعلية بينهم عدد من القادة و�شناع القرار والوزراء 
وامل�شوؤولني  واالبداع  الفكر  وقادة  التنفيذيني  والروؤ�شاء 
 4700 من  اأكرث  بح�شور  واخلرباء،  احلكوميني 
من  احلكومية  اجلهات  وممثلي  مدراء  من  �شخ�شية 

خمتلف دول العامل.
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كلمة رئي�سية
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 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
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'' اإنها قمة الهمم ... و  الأ�سحاب الهمم  '' 
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القمة احلكومية هي قمة للعقول الواعية 

املخل�سة وال�ساعية خلدمة الب�رشية وحت�سني 

حياة االإن�سان اأينما كان
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'' اأنا �سعيد باأن دولتنا لديها فريق عمل واحد هو 

االأكرب واالأف�سل،  طالبه رجاله،  وموظفوه قادته، 

وهدفه  الأ�سا�سي هو �سناعة االأمل و�سناعة الحياة 

و�سناعة الم�ستقبل واإ�سعاد النا�س '' 
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اأ    القمة احلكومية الثانية
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'' اإحدى الوزيرات من دولة يف جمل�س التعاون 

اخلليجي �ساألتني ملاذا تقولون اإ�سعاد النا�س 

وال تقولون ر�سا النا�س؟ وقد اأجبتها اإن  الر�سا لفرتة 

ق�سرية جدًا  اأما  ال�سعادة تدوم اأكرث و�سبه دائمة، 

كما الن�رش فاإنه ن�رش موؤقت اأما التفوق فهو اأبدي ''
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 ''  القمة احلكومية الثانية  ... جتمع عاملي فريد،

واأفكار حكومية جديدة، وطاقة عمل كبرية ''
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ا�سرتاتيجية اإمارة عجمان

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد، حاكم اإمارة عجمان

كلمة رئي�سية م�سورة
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'' اإن ما ت�سهده اإمارة عجمان اليوم من  تطور 

وازدهار  هو جزء من م�سرية التطوير ال�ساملة 

لدولة االإمارات العربية املتحدة، والتي ت�سهدها 

 يف ظل القيادة الر�سيدة لرئي�س دولة الإمارات

 ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ، والذي يوجه 

بالعمل الدائم لتحقيق  طموحات �سعب االإمارات 

الويف  ليكون �سمن اأف�سل دول العامل ''

ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
 ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد،

 حاكم اإمارة عجمان
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جـل�سـة رئـيـ�سـيـة
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 �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم

ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
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طالق مبادرة ''حكومة دبي نحو 2021'' 
أ
 ا

�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي

جل�سة رئي�سية

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلق 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم، 
تهدف  والتي   "2021 نحو  دبي  "حكومة  مبادرة 
اإىل التحّول من مفهوم "ال�شرعة" يف تقدمي اخلدمة 
حاليًا اإىل مفهوم "اخلدمة الفورية " مع حلول العام 
م�شتويات  اأكفء  اإىل  ل  التو�شّ خالل  من   ،2021
يف  ت�شاهم  التي  للتكنولوجيا  االأمثل  التوظيف 

املرتبطة  الُكلفة  و�شتخف�س  الوقت،  عن�شر  تقلي�س 
للمتعامل  اإ�شافية  كِميزة  اخلدمات،  تلك  بتقدمي 
الذي �شيح�شل على "رقم تعريفّي موّحد" ميكن من 
ين�شدها  التي  اخلدمات  كافة  اإىل  الدخول  خالله 
املتعاملني  راحة  ل�شمان  �شهل  باأ�شلوب  من احلكومة 

و�شمن خمتلف القطاعات اخلدمية.
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'' قادتنـا ا�ستثنـائيون و�سعبنـا ا�ستثـنـائـي ''
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'' التزامًا بروؤية محمد بن را�سد...

الإمارة تفتح  اآفاقًا جديدًة للم�ستقبل  '' 
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'' مبادرة حكومة دبي 2021...

دبي �ستقود الطريق نحو  حكومة الم�ستقبل  '' 
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'' تركيز احلكومة خالل المرحلة المقبلة لن ينح�سر 

في الأهداف الطموحة على المدى الق�سير 

فح�سب، واإنما �سيمتد كذلك اإلى اآفاق اأرحب بما 

يعزز المردود الإيجابي  لالأفكار الريادية واملبدعة  

التي �ستطبقها حكومة دبي '' 
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جـل�سـة رئـيـ�سـيـة



47القمة احلكومية الثانية

�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي

ويل عهد عجمان، رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة عجمان
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طالق ا�سرتاتيجية اإمارة عجمان 2021
أ
ا

 �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
ويل عهد عجمان، رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة عجمان

جل�سة رئي�سية

النعيم���ي،  حمي���د  ب���ن  عم���ار  ال�ش���يخ  �ش���مو  اأطل���ق 
ويل عه���د عجم���ان، رئي����س املجل����س التنفي���ذي الإم���ارة 
عجمان، "روؤية اإمارة عجمان 2021"، والتي تهدف 
اإىل حتقي���ق الرف���اه االقت�ش���ادي واالجتماع���ي ل�ش���كان 

االإم���ارة ان�ش���جامًا م���ع االأه���داف اال�ش���رتاتيجية لدول���ة 
االإم���ارات ع���رب تطوي���ر القطاع���ات الرئي�ش���ية، وتطوير 
منظومة متكاملة من الت�شريعات والقوانني الع�شرية 

ال�ش���املة واملتوافق���ة م���ع احلكوم���ة االحتادي���ة.
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 '' روؤية اإمارة عجمان 2021 تنبع في جوهرها

 من روح االحتاد  '' 
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'' روؤية اإمارة عجمان هي نتاج  عمل ومجهود كبير 

الأبناء االإمارات ، وخطة عمل وا�سحة المعالم 

لتطوير جمتمع �سعيد واآمن متم�سك بهويته 

الوطنية ''
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'' اإن  اإمارة عجمان  حتر�س على اأن تكون م�ساهمًا 

 رئي�سيًا يف عملية التنمية بالدولة بتوجيهات من

 �سـاحب ال�سمو ال�سيخ خليـفـة بن زايـد اآل نهيـان ، 

رئي�س الدولة ''
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 '' اإن اأهم محاور ا�سرتاتيجية عجمان 2021 تتمثل في

 اإحت�سان الطاقات الوطنية املبدعة  التي �ستقود 

بدورها التنمية واالزدهار يف امل�ستقبل ''
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جـل�سـة رئـيـ�سـيـة
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الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
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قيادة ا�ستثنائية 

 الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخلية

جل�سة رئي�سية

�شيف  ال�شيخ  �شمو  للفريق  احلوارية  اجلل�شة  عقدت 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن 
ا�شتثنائية"  "قيادة  عنوان  حتت  الداخلية،  وزير 
القيادة  �شمات  على  كلمته  يف  �شموه  وركز 
امل�شتقبل وحتديد  اآفاق  ر�شم  ودورها يف  اال�شتثنائية 
حتقيقها. على  بداأب  والعمل  طموحة   اأهداف 
االإمارات  دولة  اأن  اإىل  كلمته  يف  �شموه  واأ�شار 

يتمتعون  ا�شتثنائيني  بقادة  تتمتع  املتحدة  العربية 
العديد  ت�شدرها  يف  يتج�شد  النظر  وبعد  بالروؤية 
ت�شجيل  مبوا�شلة  وجناحها  العاملية  املوؤ�شرات  من 
بالتزامن  املجاالت  خمتلف  يف  �شخمة  اإجنازات 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  لتعزيز  الدوؤوب  �شعيها  مع 

وحتقيق الرخاء للوطن واملواطن. 
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'' اإن دولة الإمارات حظيت بقادة  ا�ستثنائيني طوال مراحل 

التاريخ ، �سكلوا رموزًا تبعث الهمة واالأمل يف نفو�س 

اأبناء ال�سعب الواحد، بدءًا من موؤ�س�س الدولة، املغفور 

 له باإذن اهلل،  ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ،

  طيب اهلل ثراه، واإخوانه بناة الحتاد و�سوًل اإىل 

اجليل التايل من قيادة الوطن بزعامة خري اخللف، 

 ومعا�سدة اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 

الأعلى حكام الإمارات ''
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 '' حكومة االإمارات وعلى راأ�سها 

 خليفة بن زايد  تقدم لأبنائها الرعاية 

 والدعم المطلق وهذا هو معنى

 القيادة اال�ستثنائية  '' 
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'' توجيهات  محمد بن را�سد  بتبني مفاهيم 

الحكومة الذكية لها انعكا�سات ايجابية كبرية 

على ال�سعب واحلكومة على ال�سواء ''
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'' االإمارات منوذج متفرد ومجال�س محمد بن 

را�سد ومحمد بن زايد االأ�سبوعية مفتوحة 

للمواطنني ل�سمان التوا�سل المبا�سر  ''
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جل�سة رئي�سية

اأ�سماء الفائزين جلائزة اأف�سل 

التطبيقات للهواتف الذكية التي 

اأطلقتها وزارة الداخلية 

اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  اأعلن 
اأ�شماء  عن  كلمته  بدء  قبل  نهيان 
الفائزين باملراكز االأربعة االأوىل جلائزة 
التي  الذكية  للهواتف  التطبيقات  اأف�شل 
ا�شتجابة  يف  الداخلية،  وزارة  اأطلقتها 
الذكية  اخلدمات  اإىل  التحول  ملبادرة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبى، 
هذه  على  املناف�شة  يف  �شاركت  حيث 

 23 قدمت  اأكادميية  جهة   16 اجلائزة 
الفائزة  اجلامعات  و�شملت  م�شروعًا، 
يف  لل�شباب  العليا  التقنية  كلية  من  كاًل 
دبي عن م�شروع "تطبيق بالدي"، جامعة 
اأي  اأو  "اإم  تطبيق  عن  خليفة  ال�شيخ 
�شريفيز�س"، كلية التقنية العليا يف العني 
االإعاقة،  ذوي  خلدمة  م�شروعها  عن 
وكلية ال�شرطة يف اأبوظبي عن م�شروعها 

"تطبيق البوابة الذكية".
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جـل�سـة رئـيـ�سـيـة
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 �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س املجل�س الوزاري للخدمات
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ال�رشاكة واالبتكار يف تقدمي اخلدمات احلكومية

 �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان
 نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة

رئي�س املجل�س الوزاري للخدمات

جل�سة رئي�سية

بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  احلوارية  اجلل�شة  خالل 
وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
للخدمات،  الوزاري  املجل�س  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون 
من  بدءًا  الرئي�شية  الق�شايا  من  العديد  عن  حتدث 
جماالت  يف  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرات 
ديون  ومعاجلة  االأ�شا�شية  البنية  وم�شاريع  االإ�شكان 

الوزاري  املجل�س  بدور  وانتهاء  املتعرثين،  املواطنني 
والتعاون  للدولة  اخلارجية  وامل�شاعدات  للخدمات 
تقدمي  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  فيما 

اخلدمات العامة يف دولة االإمارات.
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'' قبل عام تقريبا ذكر  �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن 

را�سد اآل مكتوم  عبارة ما زالت عالقة في ذاكرتي 

اطلبوا المركـز الأول فاأنـا و�سعب الإمـارات نـحـب 

المركـز الأول، ولم يمر عام على هذه المقولة 

اإل وحققت الإمارات انجازا جديدا بفوزها بتـنظيم 

اأكبـر معر�س في العالم اإكـ�سبو ٢٠٢٠، وهو الأمر 

الذي يوؤكد انجـازات الدولة على ال�سعيد العالمي 

والمحلي، وهذا الأمر  اأكبر دافع للمواطنين والمقيمين 

لنيل المراكز االأولى  ''
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 '' اإذا كانت الروؤية وا�سحة لدى كل م�سوؤول،

 فاإن خطوات التنفيذ تكون اأ�سهل  ''
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'' دولة االإمارات  تدعم كل مواطن 

متميز   وتتبنى م�سروعه الدرا�سي 

والبتكاري داخل الدولة وخارجها '' 
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'' القطاع اخلا�س يعد خيارًا ا�سرتاتيجيًا لتوظيف 

 املواطنني ليـ�س في دولـة الإمـارات فح�سب

واإنما في جميع دول العالم ''
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جل�سة رئي�سية

ال�ش���يخ حمم���د  ال�ش���مو  د�ش���ن �شاح���ب 
ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم نائ���ب رئي����س الدول���ة 
رئي����س جمل����س الوزراء حاكم دب���ي، خالل 
اجلل�شة املوقع االلكرتوين "اهتمام" الذي 

الرئا�ش���ة. �ش���وؤون  وزارة  اأطلقت���ه 

وتعن���ى املب���ادرة با�ش���تقبال اآراء واأف���كار 
ومقرتح���ات اأف���راد املجتم���ع االماراتي من 

خ���الل دخوله���م اإىل املوق���ع اجلدي���د عل���ى 
للم�ش���اهمة العنكبوتي���ة وذل���ك   ال�ش���بكة 
 م���ن خ���الل ه���ذه االف���كار واملقرتح���ات 
بتطوي���ر املجتم���ع وخمتل���ف القطاع���ات 
م�ش���تويات  اإىل  للو�ش���ول   احلكومي���ة 
احلكومي���ة  للخدم���ات  واأف�ش���ل  اأعل���ى 
ذات  البن���اءة  املقرتح���ات   وتبن���ي 

الفائدة املرجوة.

تد�سني املوقع االلكرتوين ''اهتمام''
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 اليـوم االأول 

حكومات  املـ�ستـقبـل 
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املتحدثون

كلمة رئي�سية

 كلمة الربوفي�شور كالو�س �شواب
موؤ�ش�س ورئي�س املنتدى االقت�شادي العاملي 

جل�سة رئي�سية

معايل محمد عبداهلل القرقاوي 

 وزير �شوؤون جمل�س الوزراء
رئي�س اللجنة املنظمة للقمة احلكومية

الربوفي�سور كالو�س �سواب 

 موؤ�ش�س ورئي�س املنتدي االقت�شادي العاملي
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 ''محاور القمة تج�سيد لروؤى

 �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد

في  اإ�سعاد المتعاملين ''
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'' القطاع اخلا�س يخدم ماليني االأ�سخا�س في الوقت 

الذي تخدم فيه احلكومات  6 مليارات �سخ�س 

حول العامل ''
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'' دولة االإمارات من خالل القمة الحكومية

تعزز دور احلكومات في  �سعادة �سعوبها  ''
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''  دور احلكومات  في ت�سكيل م�ستقبل الأمم 

وال�سعوب بات اأكرث اأهمية من اأي وقت م�سى ''
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املتحدثون  مدير اجلل�سة 

خدمات رائدة يف مدن عاملية

جل�سة رئي�سية

 �سعادة اأك�سيفري تريا�س  

عمدة مدينة بر�شلونة - اإ�شبانيا

 �سعادة ال�سري اإدوارد لي�سرت  

نائب عمدة مدينة لندن - اململكة املتحدة

 �سعادة جان�سو كيم  

نائب عمدة مدينة �شيئول - كوريا اجلنوبية

 ال�سيد ريت�سارد كوي�ست  

CNN مقدم برامج اقت�شادية، قناة
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عمداء  �شمت  التي  اجلل�شة،  ناق�شت 
احتلت  التي  العاملية  املدن  اأكرب  من 
احلياة  جودة  يف  متقدمة  مراكز 
امل�شتقبلية  الروؤى  اخلدمات،  وم�شتوى 
مع  املدن  هذه  يف  اخلدمات   لتقدمي 

والتحديات  االجنازات  اأهم  حتديد 
�شمات  اجلل�شة  ا�شتعر�شت  كما  لتحقيقها. 
وعالقة  الذكية،  واحلكومة  امل�شتقبل،  مدن 
بالقدرة  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 

التناف�شية والتنمية والتطوير.

�شعادة ال�شري. اإدوارد لي�شرت
نائب عمدة مدينة لندن - اململكة املتحدة

'' اإن المدينة الذكية هي التي 
تقدم الخدمات التي يحتاج اإليها 
النا�س لتح�سين حياتهم وتحقيق 

جودة القت�ساد '' 
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معايل د. مغـيـر خـمـيـ�س اخلـيـيـلـي 

 مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم حتى 
 مار�س  و رئي�س هيئة ال�شحة حاليًا 

 - دولة االمارات العربية املتحدة

 �سعادة اأولي�س بيتكال 

 مدير عام جمل�س فنلندا الوطني
 للتعليم - جمهورية فنلندا

ال�سيد �سلمان خان

 موؤ�ش�س اأكادميية خان - الواليات
 املتحدة االأمريكية

ال�سيد �سليم ا�سماعيل

 ال�شفري الدويل وال�شريك املوؤ�ش�س، جامعة
 �شينجوالرتي - الواليات املتحدة االأمريكية

املتحدثون  مدير اجلل�سة 

جل�سات حوارية

مواكبة الع�رش املعريف

خدمات التعليم امل�شتقبلية
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التوجه���ات  اأه���م  اجلل�ش���ة  ناق�ش���ت 
العاملي���ة يف ا�ش���تخدام التكنولوجي���ا لتطوي���ر 
خدم���ات التعلي���م باالإ�شاف���ة اىل حتدي���د اأهم 
الفر����س والتحدي���ات الت���ي تواج���ه التعل���م 

الع�ش���ر  م���ع متطلب���ات  ليتما�ش���ى  الذك���ي 
 احلديث، وذل���ك الإعداد ك���وادر موؤهلة قادرة 
عل���ى جت�ش���يد روؤي���ة قياداته���م وترجمته���ا 

لواق���ع ملمو����س.
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ال�شيد �شليم ا�شماعيل
ال�شفري الدويل وال�شريك املوؤ�ش�س، جامعة �شينجوالرتى-الواليات املتحدة االأمريكية

'' كانت المهارة تدوم مدى عمر الإن�سان، اأما الآن فهي 
تدوم لخم�س �سنوات فقط...لذا على المرء تطوير مهاراته 

ومعلوماته �سنويًا '' 
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الدكتورة كاثرين مور
 رئي�س البحوث الطبية ل�شركة -انتويتيف 
�شريجيكال - الواليات املتحدة االأمريكية

املتحدثون  مدير اجلل�سة

توفري خدمات �سحية فعالة

اجليل القادم من اخلدمات احلكومية ال�شحية

الدكتور األن واي لون ت�سيونغ

 رئي�س جمموعة م�شت�شفيات 
هوجن كوجن - جمهورية ال�شني ال�شعبية

الدكتور جمال محمد الكعبي

مدير، دائرة خدمة العمالء واالت�شال 
املوؤ�ش�شي، هيئة ال�شحة، اأبوظبي - دولة 

االمارات العربية املتحدة 

جل�سات حوارية
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التكنولوجي  التقدم  اأثر  اجلل�شة  ناق�شت 
واال�شتفادة  للح�شول  فر�س  من  يوفره  وما 
والتنبوؤ  واملعلومات  البيانات  من 
خدمات  لتوفري  امل�شتقبلية  باالحتياجات 
عملية  اأمثلة  خالل  من  اأف�شل.  �شحية 

يف  ال�شحية  الرعاية  خدمات   ومناذج 
الرائدة  واملنظمات  امل�شت�شفيات  بع�س 
الفر�س  اأهم  مناق�شة  ومت  العامل،  يف 
اأكرث  جمتمعات  اإىل  للو�شول  والتحديات 

�شحة و�شعادة.
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معايل رمي اأبو ح�سان

وزيرة التنمية االجتماعية - 
اململكة االأردنية الها�شمية

معايل د. يو�سف بن اأحمد العثيمني

 وزير ال�شوؤون االجتماعية - اململكة 
العربية ال�شعودية

 ال�سيد تركي الدخيل

 قناة العربية

املتحدثون  مدير اجلل�سة

فر�س تطوير اخلدمات االجتماعية يف العامل العربي

معايل مرمي محمد خلفان الرومي

  وزيرة ال�شوؤون االجتماعية - 
دولة االإمارات العربية املتحدة

معايل د. فاطمة محمد البلو�سي

وزيرة التنمية االجتماعية - مملكة البحرين
 

جل�سات حوارية



119 القمة احلكومية الثانية



القمة احلكومية الثانية / اليوم الأول : حكومات امل�ستقبل120

م���ن  ع���دد  الت���ي �شم���ت  بحث���ت اجلل�ش���ة 
وزراء التنمية االجتماعي���ة يف الدول العربية 
ال�شوء عل���ى النم���اذج املبتك���رة الت���ي طورتها 
احلكومات العربي���ة لتعزيز ج���ودة اخلدمات 

االجتماعي���ة وت�ش���هيل الو�ش���ول اإليه���ا، كم���ا 
بحث���ت املي���زات وامل���وارد املتاح���ة لتح�ش���ني 
اخلدمات واال�ش���تفادة من الطاقات الكامنة 

الت���ي متتلكه���ا املنطق���ة.
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ال�سيد براد تيمبلتون

  رئي�س ال�شبكات والتكنولوجيا، جامعة 
 �شنجوالريتي - الواليات املتحدة االأمريكية

ال�سيدة نوفر رمول

 تلفزيون دبي 

املتحدثون  مديرة اجلل�سة

م�ستقبل املوا�سالت

كيف �شيحدد التنقل الذكي معامل مدن امل�شتقبل؟

�سعادة مطر الطاير 

 رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة 
الطرق واملوا�صالت - دولة الإمارات العربية املتحدة 

جل�سات حوارية
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تطرق���ت اجلل�ش���ة اإىل تاأث���ري التنق���ل الذك���ي 
اخلدم���ات  احلي���اة  وتق���دمي  ج���ودة  عل���ى 
للم���دن،  واالإنتاجي���ة  التناف�ش���ية  والق���درة 

وذلك من خالل ت�ش���ليط ال�شوء على اأحدث 
التوجه���ات واالبت���كارات يف جم���ال البني���ة 

التحتي���ة الذكي���ة واأثره���ا عل���ى التنق���ل.
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 معايل خلدون خليفة املبارك 

 الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب ملجموعة
مبادلة - دولة االإمارات العربية املتحدة

ال�سيد جون دفرتيو�س

CNN قناة

املتحدث  مدير اجلل�سة

جل�سة رئي�سية

روؤية ال حدود لها
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الرئي�س  املبارك،  خلدون  معايل  حتدث 
مبادلة  ملجموعة  املنتدب  والع�شو  التنفيذي 
حتت  عقدت  التي  اجلل�شة  خالل  للتنمية، 
عدداً  عن  لها"،  حدود  ال  "روؤية   عنوان 
واأن�شطة  مل�شاريع  الناجحة  النماذج  من 

القطاعات  خمتلف  يف  للتنمية  مبادلة 
ودورها املهم يف تطوير اخلدمات والكوادر 
النجاحات.  هذه  لتحقيق  املوؤهلة  املواطنة 
اخلطة  اإىل  اجلل�شة  خالل  اأي�شا  وتطرق 

اال�شرتاتيجية 2030 الإمارة اأبوظبي.

معايل خلدون خليفة املبارك
الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب ملجموعة مبادلة - دولة االإمارات العربية املتحدة

''"تتمثل خطوتنا المقبلة 
في ال�ستمرار بما نجحنا 

فيه ... وتحديد القطاعات 
المهمة .. التي توؤمن 

وظائف جيدة للمواطنين، 
كما توفر التكنولوجيا، 

التدريب وتحقيق التنمية 
الم�ستدامة في الدولة '' 
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 معايل وليام دانفرز 

 نائب االأمني العام ملنظمة التعاون 
االقت�شادي والتنمية

املتحدث 

جل�سة رئي�سية

 كلمة معايل وليام دانفرز

نائب االأمني العام ملنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية
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رك���ز مع���ايل ولي���ام دانف���رز خ���الل اجلل�ش���ة 
عل���ى اأهمي���ة تاأم���ني خدم���ات جي���دة تت�ش���م 
واال�ش���تدامة  والتناغ���م  باال�ش���تمرارية 
للمواطن���ني، باعتباره���ا اأم���رًا حيوي���ًا يتي���ح 
للحكوم���ات مواجه���ة التحدي���ات امل�ش���تقبلية. 

كم���ا دع���ا احلكوم���ات اإىل التفك���ري ب�ش���كل 
خمتلف ومبتكر لتلبي���ة احتياجات مواطنيها 
حماي���ة  وتاأم���ني  االأم���ن  ب���ني  مت���زج  واأن 
املعلوم���ات ال�ش���خ�شية، مع االهتم���ام بتمكني 
املواطنني من خالل ا�شتخدام التكنولوجيا. 
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معايل وليام دانفرز
نائب االأمني العام ملنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية 

'' من المهم اأن يكون هناك 
اأنظمة لتوفير الخدمات 

الجديدة للمواطنين ... كما 
يتعين على الحكومات اأن 

تفكر ب�سكل وا�سع واأن تتمتع 
بروؤية م�ستقبلية '' 
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 ال�سري ريت�سارد بران�سون 

 موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة
جمموعة فريجن

ال�سري تيموثي كالرك

  رئي�س طريان االإمارات - دولة 
االإمارات العربية املتحدة

املتحدثون  مدير اجلل�سة

جل�سة رئي�سية

خدمات حكومية ''درجة اأوىل''

 ما الذي ميكن اأن تتعلمه احلكومات من �شركات الطريان؟

  ال�سيد ريت�سارد كوي�ست  

CNN مقدم برامج اقت�شادية، قناة
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االآلي���ات  اأه���م  ا�ش���تعر�شت ه���ذه اجلل�ش���ة 
الت���ي ميك���ن للقط���اع احلكوم���ي تبنيه���ا م���ن 
مبتك���رة  حكومي���ة  خدم���ات  تق���دمي  اأج���ل 
كف���اءة  معاي���ري  بنف����س  تت�ش���م  ومتمي���زة، 
و�ش���رعة اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا �ش���ركات 

الطريان. كما اأكدت اجلل�شة اأهمية الرتكيز 
على التدري���ب واعتم���اد نه���ج يت�ش���م باالبتكار 
تلب���ي  الت���ي  املنا�ش���بة  املنتج���ات  لتق���دمي 

متطلب���ات وتطلع���ات املتعامل���ني. 

ال�شري. ريت�شارد بران�شون
موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة فريجن

'' كلما كبرت عمليات ال�سركة 
وت�سابكت اأن�سطتها، كان عملها 

اأقرب من عمل الحكومة، من 
حيث كونها تخدم اأعدادًا متزايدة 

من الأ�سخا�س. ولكي توا�سل 
�سركات الطيران نجاحها، يتعين 

عليها َتَبني �سيا�سات تمنح 
االأولوية للمتعاملين '' 
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ور�سة عمل 

م�ستقبل احلكومات 

بالتعاون مع املنتدى االقت�شادي العاملي
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عر���س جمل���س االأجن��دة العاملي��ة "م�ش��تقبل احلكوم��ات" وفري��ق الروؤي��ة 
اال�ش��رتاتيجية يف منت��دى االقت�ش��اد العامل��ي ث��الث �ش��يناريوهات مل�ش��تقبل 
احلكوم��ات. وناق���س احل�ش��ور يف اجلل�ش��ة �ش��يناريوهات ق��د توؤث��ر عل��ى 
م�ش��تقبل احلكومات وكيفية تقدمي خدماتها كما تطرقت اجلل�ش��ة لالإجابة 
عل��ى اأ�ش��ئلة رئي�ش��ية: كي��ف تغ��ري تكنولوجي��ا املعلوم��ات دور احلكوم��ات؟ 
هل تعت��رب املبادرات املقرتح��ة حاليا كافي��ة ملواجهة التحديات امل�ش��تقبلية؟ 
ما ه��ي اأف�شل املمار�ش��ات الت��ي ميكن اال�ش��تفادة منه��ا من امل�ش��توى املحلي 

واالقليم��ي والعامل��ي؟
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اليـوم الثاين 

احلكومات املبدعة 



145 القمة احلكومية الثانية



القمة احلكومية الثانية / اليوم الثاين : احلكومات املبدعة146

 الدكتور ريت�سارد فلوريدا 

بروفي�شور بجامعة تورونتو وجامعة نيويورك 
وكبري حمرري جملة اأتالنتيك - الواليات 

املتحدة االأمريكية

املتحدث 

جل�سة رئي�سية

جمتمعات ذكية ملدن ذكية
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الت���ي  االإبتكاري���ة  الث���ورة  املتح���دث  تن���اول 
م���ن  ب���ه  انتقل���ت  والت���ي  الع���امل  ي�ش���هدها 
االقت�شاد القائم على امل���وارد اإىل االقت�شاد 
املع���ريف القائ���م عل���ى االإبت���كار، وكي���ف ميث���ل 
اأح���د  االإبداع���ي  االقت�ش���اد  اإىل  التح���ول 
اأب���رز التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا ال���دول يف 

�ش���عيها لتحقي���ق التنمي���ة امل�ش���تدامة وتطوي���ر 
اخلدم���ات احلكومي���ة. واأك���د املتح���دث اأن 
املدن املبدعة �شت�ش���كل امل�ش���تقبل، و�شت�شاهم 
يف قيادة م�ش���رية التح���ول والتط���ور يف العامل 

ونهو�ش���ه اقت�شادي���ًا واجتماعي���ًا.

الدكتور ريت�شارد فلوريدا
بروفي�شور بجامعة تورونتو وجامعة نيويورك وكبري حمرري جملة اأتالنتيك - الواليات املتحدة االأمريكية

'' المدن العمالقة �ست�سكل 
الم�ستقبل، و�سيتعين على الجيل 

الجديد العمل معًا وترجمة كل 
ما تعلمناه لخلق بنية اأ�سا�سية 

واجتماعية اإبداعية للمدن ... 
التي �ستحتل مكانة ريادة على 

الم�ستوى العالمي وفي تعزيز 
نمو وازدهار القت�ساد العالمي 

ب�سكل عام '' 
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املتحدث 

جل�سة رئي�سية

كلمة معايل فران�سي�س مود 

وزير �شوؤون جمل�س الوزراء - اململكة املتحدة 

 معايل فران�سي�س مود 

  وزير �شوؤون جمل�س الوزراء
 - اململكة املتحدة
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اأه���م  م���ود  فران�شي����س  مع���ايل  تن���اول 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه احلكوم���ات للو�ش���ول 
اإىل جمتمع���ات اأك���رث �ش���عادة ورفاهي���ة، ع���رب 
تق���دمي خدم���ات عالي���ة امل�ش���توى، وتوظي���ف 
التقنيات املتط���ورة لتعزيز الرف���اه االجتماعي 

املتح���دث  اأك���د  كم���ا  املواطن���ني.   واإ�ش���عاد 
القطاع���ني  ب���ني  التع���اون  اأهمي���ة  عل���ى 
احلكوم���ي واخلا�س يف ه���ذا املج���ال، واعتماد 
مفاهيم االنفتاح ال�شفافية، املرونة واالبتكار.
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معايل فران�شي�س مود
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء - اململكة املتحدة

'' من المهم التركيز على بناء 
العقول التي تنتقل ببالدها اإلى 

اقت�ساد اأف�سل وبتكلفة اقل ''
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املتحدث 

جل�سة رئي�سية

العامل يف 2050

 الدكتور بيرت دياماندي�س  

رئي�س جامعة �شينجوالرتي وموؤ�ش�س جائزة اك�س 
برايز العاملية - الواليات االأمريكية املتحدة 
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اأب���رز  م���ن  ع���ددًا  املتح���دث  ا�ش���تعر�س 
التوجه���ات الت���ي حتك���م عملي���ات التغي���ري 
اجلارف���ة الت���ي ي�ش���هدها عاملن���ا يف خمتل���ف 
املج���االت،   ودور االبت���كار يف تغي���ري �ش���كل 
اأن  كي���ف  واأو�ش���ح  نعرف���ه.  ال���ذي  الع���امل 

التم�شك بالنمط التقليدي يف التفكري ميكن 
 اأن يق���ود اإىل الف�ش���ل، يف ح���ني اأن اعتم���اد 
نه���ج اإبداع���ي ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل حتقي���ق 
م�ش���تقبل  يف  تاأث���ري  له���ا  نوعي���ة  قف���زات 

اخلدم���ات.

الدكتور بيرت دياماندي�س
رئي�س جامعة �شينجوالرتي وموؤ�ش�س جائزة اك�س برايز العاملية - الواليات االأمريكية املتحدة

'' الذكاء ال�سطناعي بات يغير 
 العالم الآن ب�سرعة مذهلة ... 
نحن ندخل في عالم ن�ستطيع 

فيه معرفة تفا�سيل كل �سخ�س ... 
وبالتالي، متابعة البيانات ال�سحية 

وبرامج الرعاية ال�سحية، كما 
�ستعمل تقنية الجينات على رفع 

متو�سط عمر الب�سر اإلى 150 عامًا ''



157 القمة احلكومية الثانية



القمة احلكومية الثانية / اليوم الثاين : احلكومات املبدعة158

خدمات حكومية مبعايري م�رشفية

 ما الذي ميكن اأن تتعلمه احلكومات من القطاع البنكي؟

 ال�سيد عالء عريقات 

الرئي�س التنفيذي وع�شو جمل�س اإدارة بنك 
اأبوظبي التجاري - دولة االإمارات العربية املتحدة

ال�سري غاري فلود

رئي�س املنتجات واحللول العاملية، ما�شرتكارد - 
الواليات املتحدة االأمريكية

املتحدثون  مديرة اجلل�سة 

 ال�سيدة نادين هاين 

قناة العربية

جل�سات حوارية
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النجاح  قيا�س  معايري  اجلل�شة   تناولت 
الهيئات  تقدمها  التي  اخلدمات  يف 
تعزيزها  وكيفية  للمتعاملني،  احلكومية 
مبتكرة  ا�شرتاتيجيات  اعتماد  خالل  من 
البنوك  ت�شتخدمها  التي  لتلك  م�شابهة 
ور�شا  اجلودة  معايري  الأعلى  للو�شول 

اأهمية  على  اجلل�شة  اأكدت  كما  املتعاملني. 
اأكرث  معايري  بتطوير  احلكومات  قيام 
وتدريبها  الكفاءات  اختيار  يف  �شرامة 
اأجل  من  مهاراتها  وتعزيز  وتطويرها 
االرتقاء مب�شتويات اخلدمات التي تقدمها.

ال�شيد عالء عريقات
الرئي�س التنفيذي وع�شو جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري-دولة االإمارات العربية املتحدة 

'' يمكن بالفعل ادارة الحكومة 
كما يتم ادارة البنوك خا�سة في 

حكومة متطورة وتقنية كحكومة 
المارات، وفيها خدمات عالية 

الجودة، ورقابة، ومتابعة، والنمو 
فيها ي�سير ب�سكل مت�سارع وكل 

ذلك بف�سل الروؤى الر�سيدة لحكام 
الدولة، والمرتكزة على تقديم 

خدمات تنا�سب الفراد وتر�سيهم 
بل وت�سعدهم ''
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خدمات حكومية مرحابة  

ما الذي ميكن اأن تتعلمه احلكومات من القطاع الفندقي؟ 

 ال�سيد جريالد لولي�س 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة جمريا - دولة 
االإمارات العربية املتحدة

ال�سيد ديليب راجاكارير

الرئي�س التنفيذي لل�شيافة، جمموعة فنادق 
مينور - مملكة تايالند 

املتحدثون  مديرة اجلل�سة 

 ال�سيدة لرا حبيب 

قناة العربية

جل�سات حوارية
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تطبيق  اإمكانية  حول  اجلل�شة  متحورت 
خدمة  يف  الفندقي  القطاع  معايري 
احلكومية،  الهيئات  �شمن   املتعاملني 
الهيئات  حتتاج  التي  املقومات  واأبرز 
من  اعتمادها  اإىل  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

تقدمها،  التي  باخلدمات  االرتقاء   اأجل 
العاملني  وتاأهيل  ا�شتقطاب  من  بدءاً 
وانتهاء باعتماد نهج ي�شع متيز اخلدمة يف 

�شدارة االأولويات.
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جريالد لولي�س
الرئي�س التنفيذي ملجموعة جمريا-دولة االإمارات العربية املتحدة

'' اإن اأهم عنا�سر تقديم الخدمة المتميزة 
في القطاع الفندقي تكمن في االبت�سامة 

وحفاوة الترحيب والتجاوب ب�سكل مثالي 
مع متطلبات العمالء ''
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االبتكار يف اخلدمات احلكومية  

الدرو�س امل�شتفادة من جتربة اأمريكا الالتينية

 معايل رامون فينتورا كاميجو 

وزير االإدارة العامة - جمهورية الدومينيكان
 

 معايل روبريتو جالردو نونيز 

 وزير التخطيط وال�شيا�شة 
االقت�شادية - كو�شتا ريكا

ال�سيد الفارو رامرييز

 بروفي�شور يف معهد االدارة العامة،
 جامعة ت�شيلي

معايل �سلطان املن�سوري

 وزير االقت�شاد - دولة 
 االمارات العربية املتحدة  

املتحدثون  مدير اجلل�سة 

جل�سات حوارية
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النجاح  ال�شوء على عوامل  �شلطت اجلل�شة 
تطوير  من  امل�شتفادة  والدرو�س  الرئي�شية 
اأمريكا  يف  احلكومي  القطاع  واإ�شالح 
االبتكار  اأهمية  على  ركزت  كما  الالتينية. 
للمتعاملني،  ذكية  خدمات  تقدمي   يف 

احلكومة  بني  والتفاعل  التوا�شل  وتعزيز 
احتياجاتهم،  تلبية  اأجل  من  واملواطنني 
وتطوير  تقدمي  يف  اآرائهم  من  واال�شتفادة 

احللول واخلدمات.
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 مخترب االبتكار 

�شمم خدمتك مع جوجل

 ال�سيد محمد مراد 

 مدير جوجل ملنطقة ال�شرق الو�شط
 و�شمال اإفريقيا

 ال�سيد بيرت بارون  

مدير االت�شاالت وال�شوؤون العامة ملناطق اأوروبا 
وال�شرق االأو�شط واأفريقيا يف �شركة جوجل 

املتحدثون 

جل�سات حوارية
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االأفكار  دور  على  اجلل�شة  هذه  ركزت 
اإحداث  يف  واخلالقة  املبتكرة 
خالل  من  اخلدمات،  يف  التطور 
وقد  جوجل.  �شركة  جتربة   عر�س 

التكنولوجي  التطور  اأن  على  املتحدث  اأكد 
لتحفيز  لها  خمطط  جهود  نتيجة  ميثل 
على  والعمل  واخلالقة  املبتكرة  االأفكار 

اال�شتفادة منها.

ال�شيد بيرت بارون
مدير االت�شاالت وال�شوؤون العامة ملناطق اأوروبا وال�شرق االأو�شط واأفريقيا يف �شركة جوجل

 '' ال�سعي لكت�ساف
 المواهب والكفاءات 

 وال�سخا�س المت�سمين
 بالبتكار وا�ستقطابهم 

 ودعمهم ياأتي �سمن
 �سدارة الأولويات...''
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ال�رشاكة مع القطاع اخلا�س   

الفر�س والتطلعات لتطوير اخلدمات احلكومية

�سعادة اإبراهيم فهد املعيقل

 رئي�س �شندوق تنمية املوارد الب�شرية -
 اململكة العربية ال�شعودية

ال�سيد فادي غندور

موؤ�ش�س و نائب رئي�س جمل�س اإدارة اأرامك�س
 

�سعادة املهند�س ح�سني لوتاه 

مدير عام بلدية دبي - دولة االإمارات العربية 
املتحدة

املتحدثون 

ال�سيدة زينه محمد �سوفان 

تلفزيون دبي 
  

محاورة اجلل�سة

جل�سات حوارية
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من  اال�شتفادة  كيفية  اجلل�شة  ناق�شت 
اخلا�س  القطاعني  بني   ال�شراكات 
م�شتويات  اإيل  الو�شول  اأجل  من  والعام 
اخلدمات،  تقدمي  يف  ومبتكرة  جديدة 

هذه  الإدارة  فعال  اإطار  و�شع  جانب  اإىل 
منظور  من  امل�شتقبل  يف  ال�شراكات 
ا�شرتاتيجي، مبا ي�شاهم يف االرتقاء باالأداء 

وتعزيز اخلدمات.
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خدمات امل�ستقبل    

دور التكنولوجيا يف حت�شني جتربة املتعاملني 

ال�سيد جو ماكري 

نائب الرئي�س ل�شوؤون القطاع العام يف اأوروبا 
Microsoft - وال�شرق االأو�شط واإفريقيا

ال�سيد محمد اأمني

نائب االأول للرئي�س واملدير االإقليمي لل�شرق 
االأو�شط و�شمال اإفريقيا - �شركة اإي اإم �شي 

ال�سيد داين ڤان ِهك 

املدير العام للخدمات العامة ملنطقة اأوروبا 
وال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا، اإ�س اإيه بي

املتحدثون 

ال�سيد بيرت بارون 

مدير االت�شاالت وال�شوؤون العامة ملناطق اأوروبا 
وال�شرق االأو�شط واأفريقيا يف �شركة جوجل

ال�سيد جون دافرتيو�س

CNN قناة

مدير اجلل�سة 

جل�سات حوارية
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اإىل  احلاجة  تنامي  اجلل�شة  تناولت 
واخلدمات  التطبيقات  من  املزيد  تطوير 
اال�شتفادة  لالأفراد  ميكن  التي  االإلكرتونية 
بهدف  الذكية،  االأجهزة  طريق  عن  منها 
مع  احلكومية  ال�شراكة  عالقة  حتفيز 

التطوير  عملية  حمور  باعتبارهم  اجلمهور 
ال�شفافية  اعتماد نهج  اإىل جانب  املن�شودة، 
املواطنني  واندماج  م�شاركة  لتعزيز 

واملتعاملني و�شعورهم باالنتماء.
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روح املناف�سة وحتقيق النتائج    

ما الذي ميكن اأن تتعلمه احلكومات من عامل كرة القدم؟

ال�سيد فران �سوريانو 

الرئي�س التنفيذي لنادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة 
القدم - اململكة املتحدة 

املتحدث 

ال�سيد على القرين 

�شكاي نيوز عربية
 

مدير اجلل�سة 

ِ

جل�سات حوارية
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تكوين  اأن  اجلل�شة  خالل  املتحدث  اأكد 
�شواء  النجاح  حتقيق  على  قادر  فريق 
امل�شتوى  على  اأو  الريا�شي  امل�شتوى  على 
اخلدمات  م�شتوى  على  اأو  احلكومي 
تتمتع  �شخ�شية  وجود  يتطلب  احلكومية 

باملثابرة  وتتحلى  والروؤية،  القيادة  بح�س 
اأجل قيادة الفريق  والفاعلية والتوا�شل من 
على  اأكد  كما  املن�شود.  النجاح  حتقيق  اإىل 
املنا�شب  الوقت  يف  القرارات  اتخاذ  اأهمية 

وقبل الو�شول اإىل منحنى التغيري.

ال�شيد فريان �شوريانو
الرئي�س التنفيذي لنادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة القدم - اململكة املتحدة

'' اأن الحظ وحده ل يكفي 
لتحقيق الفوز اأو النجاح 
ولكن الأمر  يتعلق اأي�سا 

باالإدارة ال�سليمة والقيادة 
الحكيمة القادرة على 

اتخاذ القرار ال�سحيح في 
الوقت المنا�سب ''
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�سـر اإ�سعاد املتعاملني   

 

ال�سيد لو كاربون 

املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي، اإك�شبريين�س 
اإجنينرينغ - الواليات املتحدة االأمريكية 

املتحدث 

جل�سات حوارية
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وتقدمي  تطوير  �شبل  اجلل�شة  هذه  تناولت 
تقدم  التي  تلك  ت�شاهي  حكومية  خدمات 
منوذجًا  اأ�شبح  الذي  اخلا�س  القطاع  يف 
ميكن للحكومات االقتداء به يف جمال رفع 

اإ�شراك  و�شبل  اخلدمات،  جودة  م�شتوى 
يحظون  التي  التجربة  لتح�شني  املتعاملني 
اإىل  احلكومية  باخلدمات  واالرتقاء  بها 

م�شتوى اإ�شعاد املتعاملني.
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ال�شيد لو كاربون
املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي، اإك�شبريين�س اإجنينرينغ - الواليات املتحدة االأمريكية

 '' 'هند�سة التجربة' ت�سمل
  النتقال من مفهوم '�سنع

 ال�سلعة وبيعها' اإلى ا�ست�سعار 
رغبات المتعامل والتجاوب معها ''
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جل�سة خا�سة 

معايل اإ�سكو اأهو 

رئي�س وزراء فنلندا ال�شابق وع�شو مركز كينيدي 
للحكومة يف جامعة هارفرد - جمهورية فنلندا

املتحدث 

برنامج قيادات حكومة االإمارات    

 حتقيق الكفاءة واالإبداع يف القطاع احلكومي:
 درو�س م�شتفادة من جتربة جمهورية فنلندا 

 �سعادة عبداهلل لوتاه

 االأمني العام ملجل�س االإمارات للتناف�شية - 
دولة االمارات العربية املتحدة

مدير اجلل�سة 
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قيادات  برنامج  مع  خا�شة  جل�شة  خالل 
رئي�س  اأهو  اإ�شكو  حتدث  االإمارات  حكومة 
كنيدي  مركز  وع�شو  ال�شابق  فنلندا  وزراء 
حتقيق  عن   هارفرد  جامعة  يف  للحكومة 
احلكومي   القطاع  يف  واالإبداع  الكفاءة 

واخلدمات احلكومية وقدم درو�شًا م�شتفادة 
اأدار  وقد  فنلندا.  جمهورية  جتربة  من 
العام  االأمني  لوتاه،  �شعادة عبداهلل  اجلل�شة 
ملجل�س االإمارات للتناف�شية - دولة االإمارات.
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اليوم الثالث  

احلكومات الذكية 
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جل�سة رئي�سية

املتحدث 

روؤية اإمارة عجمان 2021  

منظومة ا�شرتاتيجية �شاملة

�سعادة �سعيد �سيف املطرو�سي 

 االأمني العام للمجل�س التنفيذي
الإمارة عجمان





القمة احلكومية الثانية 200

االأمني  املطرو�شي،  �شيف  �شعيد  �شعادة 
عجمان،  الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
 2021 عجمان  روؤية  مالمح  ا�شتعر�س 
قدمه  الذي  التقدميي  العر�س  خالل  من 
عجمان  اإمارة  "روؤية  اإطالق  مبنا�شبة 
ت�شكل  عجمان  روؤية  باأن  واأكد   ،"2021
املدى  بعيدة  �شاملة  ا�شرتاتيجية  منظومة 
التنمية يف االإمارة، وتركز  تراعي متطلبات 
جذب  عوامل  من  به  تتميز  ما  اأهم  على 
الغايات  من  جمموعة  لتحقيق  و�شواًل 

اال�شرتاتيجية الرئي�شية، التي تقوم على بناء 
اإىل  املواطن الفخور بهويته وتراثه وانتمائه 
االقت�شادي  الرفاه  وتاأمني  االإمارات،  دولة 
اإمارة  ل�شكان  وال�شعادة  واالجتماعي 
الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ  مع  عجمان، 
لالإمارة باالعتماد على االقت�شاد التناف�شي 
ال�شديق للبيئة واالعتماد على موارد الطاقة 
االرتقاء  على  احلر�س  اإىل  اإ�شافة  البديلة، 

باالأداء احلكومي مبا يحقق ر�شا املتعاملني.

'' تنطلق 'روؤية اإمارة عجمان 
2021' في توجهاتها الرئي�سية 

على تعزيز ال�سراكة الفاعلة بين 
القطاعين العام والخا�س، وتعزيز 

اآفاق التعاون االتحادي والمحلي 
في قطاعاتها الحكومية 

والحفاظ على التراث الوطني 
االأ�سيل، وال�ستفادة الق�سوى من 

القدرات التناف�سية التي تتمتع 
بها اإمارة عجمان ''
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جل�سة رئي�سية

ال�سيد عثمان �سلطان 

الرئي�س التنفيذي، �شركة االإمارات لالت�شاالت 
املتكاملة "دو" - دولة االإمارات العربية املتحدة

املتحدث 

نحو عامل اأكرث ذكاء  
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اجلل�شة  خالل  �شلطان  عثمان  ال�شيد  ركز 
الرقمي  العامل  يف  املت�شارعة  التغريات  على 
العامل،  يف  اخلدمات  على  تاأثريها  ومدى 
ال�شريع  التغيري  تطويع  ميكن  اأنه  وكيف  
حققتها  كالتي  �شاطعة  نتائج  لت�شجيل 
املا�شية.  العقود  مدى  على   االإمارات 

فيها  غريت  التي  الكيفية  حول  حتدث  كما 
ملنظومة  التقليدية  املعادلة  الرقمية  الثورة 
وفتحت  حياتنا،  يف  �شيء  وكل  االت�شال 
اأن  وكيف  ذكية،  مدن  قيام  اأمام  املجال 
حتول  اأداة  �شتكون  الرقمي  الع�شر  قدرات 

يف العامل.

ال�شيد عثمان �شلطان
الرئي�س التنفيذي، �شركة االإمارات لالت�شاالت املتكاملة 'دو' - دولة االإمارات العربية املتحدة

'' تتمثل عوامل منظومة 
المدينة الذكية في وجود 

البنية التحتية الذكية، االإدارة 
الذكية اأو الحكومة الذكية 
والمحتوى المعلوماتي 

الأ�سا�سي، بالإ�سافة اإلى 
المواطن المتفاعل ''
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جل�سة رئي�سية

ال�سعادة  

مفتاح جناح احلكومات

الربفي�سور جيفري �ساك�س 

 رئي�س مركز االر�س بجامعة كولومبيا - 
الواليات املتحدة االأمريكية

املتحدث 

ال�سيد عادل الطريفي

رئي�س حترير جريدة ال�شرق االو�شط
 

مدير اجلل�سة 
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والفر���س  التحدي��ات  اجلل�ش��ة  تناول��ت 
الراهن��ة اأمام تعزيز وحت�ش��ني ج��ودة احلياة 
�ش��عادة  وتعزي��ز  للمواطن��ني،  واخلدم��ات 
الرئي�ش��ي  اله��دف  باعتباره��ا  املواطن��ني 

الع��امل،  اأنح��اء  خمتل��ف  يف  للحكوم��ات 
وكي��ف اأ�شب��ح موؤ�ش��ر تق��دم ال�ش��عوب يقا���س 
بن��اجت ال�ش��عادة االإجم��ايل ب��دالً م��ن الن��اجت 

االإجم��ايل.  املحل��ي 

الربوفي�شور جيفري �شاك�س
رئي�س مركز االر�س بجامعة كولومبيا - الواليات املتحدة االأمريكية

'' الدور الحقيقي الذي 
يجب اأن ت�سطلع به 

الحكومات هو تحقيق 
ال�سعادة للمواطنين ''
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جل�سة رئي�سية

احلكومة الذكية   

خدمات حكومية يف متناول اليد 

�سعادة را�سد لحج املن�سوري 

مدير عام مركز اأبوظبي لالأنظمة االإلكرتونية 
واملعلومات - دولة االإمارات العربية املتحدة

الدكتور جيونغوون يون

نائب رئي�س، هيئة املعلومات الوطنية - 
جمهورية كوريا اجلنوبية 

�سعادة محمد نا�رش الغامن 

  مدير عام هيئة تنظيم االت�شاالت - 
دولة االإمارات العربية املتحدة

املتحدثون 

ال�سيد فن�سنت وونغ 

 الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة اي دي ايه
 الدولية - جمهورية  �شنغافورة

مدير اجلل�سة 

ال�سيد عثمان �سلطان 

الرئي�س التنفيذي، �شركة االإمارات لالت�شاالت 
املتكاملة ''دو'' - دولة االإمارات العربية املتحدة
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امل�شتمر  اال�شتثمار  اإىل  احلاجة  على  اجلل�شة  ركزت 
يف البنى التحتية لتوفري "خدمات حكومية يف متناول 
تواجهها  التي  التحديات  ا�شتعر�شت  كما  اليد"، 
املتعاملني وحماية  الذكية يف حتقيق ر�شا  احلكومات 
تطبيقاتها، وما يتطلبه ذلك من جهود يف اإن�شاء بنى 
العاملني  وتاأهيل  وتدريب  لالت�شاالت  متطورة  حتتية 
خمتلف  يف  الذكية   اخلدمات  اإىل  التحول  لتحقيق 

القطاعات. 
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معر�س اخلـدمـات 

احلكـوميـة امل�سـتـقبـليـة 
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'' الم�ستقبل يحمل تغييرات تقنية كبرى 

ن�سعى لمواكبتها ... ''

 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي
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بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
يف  دبي  حاكم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 
اخلدمات  معر�س  احلكومية   القمة 
عن  عبارة  وهو  امل�شتقبلية  احلكومية 
اخلدمات  لت�شميم  تفاعلي  معر�س 
من  فريدًا  "املعر�س"  ُيعترب  امل�شتقبلية. 
م�شتقبل  "املعر�س"  وي�شتك�شف  نوعه، 

ال�شحية  والرعاية  ال�شفر  خدمات 
اخلدمات  اإىل  باال�شافة  والتعليم 
تطوير  لكيفية  ت�شّوراً  وي�شع  احل�شرية 
من  املقبلة  االأعوام  يف  اخلدمات  هذه 
 80 من  الأكرث  م�شرتكة  جهود  خالل 
من  م�شتقبليًا  ومفكرًا  وتقنيًا  م�شممًا 

قرابة 20 دولة.
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ حمدان بن را�شد يتفقدان طائرة بدون طيار يف معر�س اخلدمات احلكومية امل�شتقبلية 
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد يتفقد معر�س اخلدمات احلكومية امل�شتقبلية  







القمة احلكومية الثانية / معـر�ض اخلـدمـات224



225القمة احلكومية الثانية



القمة احلكومية الثانية / معـر�ض اخلـدمـات226



227القمة احلكومية الثانية







القمة احلكومية الثانية / معـر�ض اخلـدمـات230



231القمة احلكومية الثانية



القمة احلكومية الثانية / حفل جائزة اأف�سل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول  232

حفل جائزة اأف�سل خدمة حكومية 

عرب الهاتف املحمول 2014 
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الدول امل�ساركة يف جائزة اأف�سل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول 



1 1 1 11 22 11 1 2 2 12 11 1 1
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 عدد التطبيقات امل�ساركة

 اجمايل امل�ساركات 

260 
 تطبيق

 مت تاأهيل  

200 
 تطبيق ملرحلة التحكيم

26 
م�ساركة عربية ودولية

42 
م�ساركة عربية
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ع���رب  حكومي���ة  خدم���ة  "اأف�ش���ل  جائ���زة 
لروؤي���ة  ترجم���ًة  اأت���ت  املحم���ول"  الهات���ف 
�شاح���ب ال�ش���مو ال�ش���يخ حمم���د ب���ن را�ش���د اآل 
مكت���وم نائ���ب رئي����س الدول���ة رئي����س جمل����س 
ال���وزراء حاك���م دب���ي للحكوم���ة الذكي���ة، ه���ي 
جائ���زة �ش���نوية ته���دف اإىل حتفي���ز وت�ش���جيع 
اجله���ات احلكومي���ة لتق���دمي حل���ول اإبداعي���ة 

مبتكرة يف جم���ال تطبيقات الهواتف الذكية 
والهوات���ف املحمول���ة مب���ا ي�شم���ن احل�ش���ول 
م���دار  عل���ى  احلكومي���ة  اخلدم���ات  عل���ى 
ال�ش���اعة باإج���راءات �ش���هلة ومب�ش���طة وكف���اءة 
عالية و�ش���فافية مب���ا يلب���ي احتياج���ات وتفوق 

توقع���ات املتعامل���ني.
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ع���رب  حكومي���ة  خدم���ة  اأف�ش���ل  جائ���زة 
الهات���ف املحم���ول لفئ���ة ط���الب اجلامعات يف 
الدول���ة، مببل���غ ملي���ون دره���م، ح�ش���ل عليه���ا 
فائ���زان اثن���ان وبواق���ع ملي���ون دره���م ل���كل 

منهم���ا، وهم���ا: جامع���ة خليف���ة ع���ن تطبي���ق 
نظ���ام االنتظ���ار الذك���ي بالتع���اون م���ع وزارة 
الع���دل، واالآخ���ر اأي�ش���ا جامع���ة خليف���ة ع���ن 
تطبيق ال�شحة بالتعاون م���ع وزارة ال�شحة.
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اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على م�شتوى اإمارة عجمان فازت بها دائرة البلدية والتخطيط 
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اأف�شل تطبيق على م�شتوى احلكومات املحلية فازت بها اإمارة راأ�س اخليمة عن اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول عن تطبيق الدفع من خالل بوابة واحدة 
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اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على م�شتوى اإمارة الفجرية فازت بها بلدية الفجرية
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اأف�شل خدمة عرب الهاتف املحمول على م�شتوى اإمارة ال�شارقة فازت بها دائرة اال�شغال العامة
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اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�شتوى املحلي يف الدولة، و�شمت فائزين اثنني هما: االول مركز تنظيم النقل ب�شيارات االجرة يف اأبوظبي عن تطبيق تاك�شي ابوظبي
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 اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�شتوى املحلي يف الدولة، والفائز الثاين �شرطة دبي عن تطبيق خدمات �شرطة دبي
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جائزة اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على م�شتوى احلكومة االحتادية، فازت بها وزارة الرتبية والتعليم عن تطبيق "اأبنائي"
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 جائزة اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على م�شتوى الوطن العربي فازت بها وزارة التجارة وال�شناعة بدولة الكويت
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 اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على م�شتوى العامل فازت بها هيئة املوا�شالت الربية يف جمهورية  �شنغافورة
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 جائزة تقديرية الأكرث موؤ�ش�شة تعليمية قدمت اأكرب عدد من التطبيقات الذكية ح�شلت عليها كليات التقنية العليا
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 على هام�س

 القمة احلكومية
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نائ�ب  مكت�وم  اآل  را�ش�د  ب�ن  حمم�د  ال�ش�يخ  ال�ش�مو  �شاح�ب  التق�ى 
رئي��س الدول�ة رئي��س جمل��س ال�وزراء حاكم دب�ي، عل�ى هام��س القمة 
احلكومية بالرعاة و�ش�ركاء للقمة احلكومية الذين كان لهم دور بارز 

.2014 القم�ة احلكومي�ة  يف دع�م 

 لقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم
مع �رشكاء القمة  احلكومية 2014 

�رشكاء القمة
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�ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يزور 

الركن االعالمي يف القمة احلكومية الثانية 

الركن االعالمي
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نائ�ب  مكت�وم  اآل  را�ش�د  ب�ن  حمم�د  ال�ش�يخ  ال�ش�مو  �شاح�ب  التق�ى 
رئي��س الدول�ة رئي��س جمل��س ال�وزراء حاكم دب�ي، عل�ى هام��س القمة 
فعالي�ات  تنظي�م  يف  �ش�اركوا  الذي�ن  باملتطوع�ني  الثاني�ة  احلكومي�ة 

التذكاري�ة. ال�ش�ور  معه�م  احلكومية والتق�ط  القم�ة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد مع املتطوعني 
يف القمة احلكومية 2014
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نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
القمة  هام�س  على  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
دبي  حلكومة  االعالمي  املكتب  من  باملوظفني  الثانية   احلكومية 

 يف قمة احلكومية والتقط معهم ال�شور التذكارية.

 �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد مع 
 موظفني املكتب االعالمي حلكومة دبي 

يف القمة  احلكومية 2014
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التق�ى �ش�مو ال�ش�يخ من�ش�ور ب�ن زاي�د اآل نهي�ان نائ�ب رئي��س جمل��س 
املتميزي�ن  م�ن  وطالب�ة  طال�ب  مائ�ة  الرئا�ش�ة،  �ش�وؤون  وزي�ر  ال�وزراء 
على هام��س اأعم�ال  القمة احلكومي�ة، فيم�ا مت اللقاء بن�اء على دعوة 

كرمية من �ش�موه حر�شاً منه على الدف�ع باملواطن اإىل م�ش�تقبل باهر 
امل�ش�تقبل  ق�ادة  باعتباره�م  الوطني�ة  الربام�ج  يف  الط�الب  واإ�ش�راك 

واجلي�ل ال�ذي يتهي�اأ للدخ�ول اإىل �ش�وق العم�ل.

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، يلتقي مبائة طالب وطالبة 

من املتميزين خالل القمة احلكومية 2014

ملتقى الطلبة
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احلكوم�ة  برام�ج  م�دراء  عق�د  احلكومي�ة  القم�ة  انط�الق  قبي�ل 
االقت�شادي�ة  املتح�دة  االأمم  جلن�ة  م�ع  اجتماع�ًا  الع�رب  االإلكرتوني�ة 
مناق�ش�ة  خالل�ه  مت  حي�ث  )اال�ش�كوا(،  اآ�ش�يا  لغ�رب  واالجتماعي�ة 
ال�ش�وء  وت�ش�ليط  القم�ة  الرائ�دة خ�الل  املب�ادرات  م�ن  ع�دد  اإط�الق 

يف  امل�ش�اهمة  نح�و  )لال�ش�كوا(  واملتوا�شل�ة  الكب�رية  اجله�ود  عل�ى 
 تعزيز تب�ادل املعرفة وتطوي�ر اخلدم�ات االإلكرتونية بكف�اءة وفعالية. 
لهيئ�ة  الع�ام  املدي�ر  الغ�امن  نا�ش�ر  حمم�د  �ش�عادة  االجتم�اع  افتت�ح 

االت�ش�االت. تنظي�م 

 القمة احلكومية ت�ست�سيف اجتماع دوري للجنة االأمم
 املتحدة االقت�سادية واالجتماعية لغرب اآ�سيا )اال�سكوا(

اجتماع دوري
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قبي�ل انط�الق القم�ة احلكومي�ة ناق�ش�ت منظم�ة التع�اون االقت�ش�ادي 
والتنمية والتي عقدت اجتماعها التا�ش�ع على هام��س فعاليات الدورة 
الثاني�ة للقم�ة احلكوم�ة  اأهمي�ة تواف�ر البيان�ات وم�دى تاأثريه�ا عل�ى 
م�ع  بالتع�اون  نظ�م  ال�ذي  االجتم�اع  بح�ث  كم�ا  احلكوم�ي.  االبت�كار 
حكوم�ة دول�ة االإم�ارات فر��س تقيي�م التق�دم املح�رز يف ه�ذا املج�ال 
دول  كل  يف  البيان�ات  توف�ري  جم�ال  يف  واخل�ربات  التج�ارب  وتب�ادل 

املنطق�ة ومنظم�ة التع�اون االقت�ش�ادي والتنمي�ة. وناق��س امل�ش�اركون 
يف االجتماع ت�شميم ال�شيا�ش�ات املبتكرة وتطبيقه�ا، مع الرتكيز على 
كيفي�ة حت�ش�ني اخلدم�ات احلكومي�ة م�ن خ�الل احلكوم�ة االإلكرتونية 
والبيان�ات املفتوح�ة واحلكوم�ة املتنقل�ة. افتت�ح اجلل�ش�ة �ش�عادة اأحمد 

بن حمي�دان مدي�ر ع�ام حكوم�ة دب�ي الذكية.

القمة احلكومية ت�ست�سيف اجتماع دوري ملنظمة 
التعاون االقت�سادي والتنمية OECD حتت عنوان 

»اأهمية توافر البيانات يف دعم االبتكار احلكومي«

اجتماع دوري
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دول  املعلوم�ات يف  وتقني�ة  االت�ش�االت  وزراء  رئي�ش�ية جمع�ت  جل�ش�ة 
املع�ارف  وتب�ادل  التع�اون  اآف�اق  وناق�ش�ت  اخلليج�ي  التع�اون  جمل��س 
الو�ش�ائل  لتطوي�ر اخلدم�ات ع�رب  ال�ش�بل  اأف�ش�ل  واخل�ربات، الإيج�اد 

الذكي�ة مب�ا يحق�ق ال�ش�عادة ل�ش�عوب املنطق�ة. واأدار اجلل�ش�ة �ش�عادة 
اإدارة الهيئ�ة العام�ة لتنظي�م  اأحم�د القم�زي، رئي��س جمل��س  حمم�د 

االإم�ارات.  دول�ة  االت�ش�االت يف  قط�اع 

ملتقى وزراء االت�ساالت وتقنيات املعلومات يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي: نحو حتقيق تعاون خليجي 

يف جمال احلكومة الذكية 

امللتقى الوزاري 
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الوزراء،  جمل�س  �شوؤون  وزير  القرقاوي  عبداهلل  حممد  معايل  اأعلن 
ابتكار  م�شابقة  اطالق  عن  الذكية،  للحكومة  العليا  اللجنة  رئي�س 
توجيهات  بح�شب  وذلك  احلكومية  للخدمات  طيار  بدون  طائرات 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
امل�شتوى   ت�شم  وامل�شابقة  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
والعاملية  درهم  مليون  املحلية  جائزتها  قيمة  وتبلغ  والعاملي  املحلي 

ا�شتخدامها  يتم  طيار  بدون  طائرات  البتكار  امريكي  دوالر   مليون 
يف اخلدمات احلكومية املدنية، و�شتكون اجلائزة مفتوحة لل�شركات 
النوع  هذا  يف  واملتخ�ش�شني  املبدعني  واالأفراد   واجلامعات 

من التكنولوجيا. موقع االلكرتوين للطائرة بدون طيار 
www.drones for good.ae

بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن 
را�سد اطالق م�سابقة ابتكار طائرات بدون طيار 

للخدمات احلكومية 

موؤمتر �سحفي
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الوزراء  جمل�س  �شوؤون  وزير  القرقاوي  عبداهلل  حممد  معايل  اأطلق 
احلكومية  القمة  هام�س  على  الذكية،  للحكومة  العليا  اللجنة  رئي�س 
ا�شرتاتيجية احلكومة الذكية لدولة االإمارات، وحددت اللجنة العليا 
التي تقدمها  اإجمايل اخلدمات  100 خدمة من  للحكومية الذكية، 
خدمات  اإىل  حتويلها  �شيتم  للجمهور،  االحتادية  احلكومية  اجلهات 
ذكية عرب الهاتف املتحرك، وفق جدول زمني، وهذه اخلدمات يتم 

احلكومة.  مع  املتعاملني  اإجمايل  من   %80 قبل  من  ا�شتخدامها 
ح�شر املوؤمتر ح�شة بوحميد، املدير التنفيذي ل�شوؤون التميز مبكتب 
وحمد  الذكية،  للحكومة  العليا  اللجنة  الوزراء، ع�شو  رئا�شة جمل�س 
عام  مدير  نائب  الذكية،  للحكومة  العليا  اللجنة  ع�شو  املن�شوري، 

هيئة تنظيم االت�شاالت لقطاع املعلومات واحلكومة االإلكرتونية.

اإطالق اأول ا�سرتاتيجية للحكومة الذكية لدولة االإمارات 

موؤمتر �سحفي
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اأطلق�ت املنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة ال�شناعي�ة والتعدين، خ�الل موؤمتر 
القيا�ش�ية  "املوا�شف�ة  احلكومي�ة،  القم�ة  هام��س  عل�ى  عق�د  �شحف�ي 
الدكت�ور  بح�ش�ور  وذل�ك  املتمي�زة"،  احلكومي�ة  للخدم�ة  العربي�ة 
را�ش�د اأحمد بن فه�د، وزي�ر البيئ�ة واملي�اه، رئي��س جمل��س اإدارة هيئة 

االإم�ارات للموا�شف�ات واملقايي��س، وح�ش�ن القا�ش�م، �ش�كرتري اجلهاز 
العرب�ي لالعتماد، رئي��س مركز املوا�شف�ات باملنظمة العربي�ة للتنمية 
لل�دول  تتي�ح  العربي�ة،  القيا�ش�ية  املوا�شف�ة  اأن  والتعدي�ن.  ال�شناعي�ة 

العربي�ة ال�ش�قيقة اال�ش�تفادة منه�ا يف تطوي�ر اخلدم�ات احلكومي�ة.

 اإطالق »املوا�سفة القيا�سية العربية للخدمة 
احلكومية املتميزة«

موؤمتر �سحفي
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م�ا  ملعرف�ة  الي�وم«  »�ش�وؤال  زاوي�ة  القم�ة احلكومي�ة مت حتدي�د  خ�الل 
امل�ش�تقبل.  املتعام�ل  يف احل�ش�ول عليه�ا يف  الت�ي يرغ�ب  اخلدم�ات 

زاوية �سوؤال اليوم 
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حفل ع�ساء القمة احلكومية، برعاية �رشكة نخيل العقارية 



273القمة احلكومية الثانية



القمة احلكومية الثانية 274

 تقارير القمة احلكومية 2014
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توف�ري   ع�ن  الفه�م  م�ش�توى  حت�ش�ني  اإىل  التقري�ر  ه�ذا  يه�دف 
نظ�رة  خ�الل  م�ن  العربي�ة،  املنطق�ة  يف  العام�ة  اخلدم�ات 
والعوام�ل  اخلدم�ات  توف�ري  وخمرج�ات  بيئ�ات  ع�ن  مو�ش�عة 
التحدي�ات  اإىل  باالإ�شاف�ة  توفريه�ا؛  عل�ى  امل�ش�اعدة  املهم�ة 
للخدم�ات  االإجمالي�ة  واجل�ودة  الق�وة  ونق�اط  االإقليمي�ة 

العرب�ي. الع�امل  يف  العام�ة 

يف  احلكوم�ي  القط�اع  جترب�ة  عل�ى  ال�ش�وء  التقري�ر  ه�ذا  ي�ش�لط 
دول�ة االإم�ارات العربي�ة املتح�دة يف التحول م�ن الثقاف�ة التقليدية 
القائمة عل�ى النمطي�ة االإجرائية والقي�م البريوقراطي�ة الروتينية 

اإىل الثقاف�ة امل�ش�تجيبة الحتياج�ات املتعامل�ني. 

اآفاق اخلدمات احلكومية 
يف العامل العربي 2014

ثقافة خدمة املتعاملني 
التحديات والإجنازات يف جتربة القطاع 

احلكومي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

تعترب هذه الدرا�ش�ة تقييمًا �ش�اماًل لن�ش�وج احلكومة الرقمي�ة وتطّورها 
و�ش�نغافورة  والرنوي�ج  والهن�د  واأملاني�ا  الربازي�ل  وه�ي:  دول   10 يف 
وكوريا اجلنوبي�ة واململكة العربية ال�ش�عودية واالإم�ارات العربية املتحدة 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة. تقيم هذه الدرا�شة مدى تقدم هذه 
الدول نحو التمّيز الرقمي، وتهدف اإىل اإج�راء حتليل واف وعميق حول 

ماهية ال�ش�مات الت�ي مُتّيز احلكوم�ات الرائدة يف ه�ذا املجال

احلكومة الرقمّية
 نحو الريادة يف م�ستقبل

 اخلدمات احلكومية



Maturity Index

GEMS

الـحـكومـية الـخدمـات  نـضـوج  مــؤشــر 
والـنـقـالـة اإللـكـتـرونـيـة 

دبي، فبراير ٢٠١٤

تحسين قياس الخدمات الحكومية الرقمية لتشجيع 
تطوير الخدمات الحكومية الفاعلة 

 ُتطلقه:
األمم المتحدة - اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا

يونيو ٢٠١٤

التكنولوجيا
ومستقبل الحكومات

الحكومات مستقبل  حول  العالمية  األجندة  مجلس 
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خ�الل  م�ن  املتعامل�ني  حي�اة  نوعي�ة  حت�ش�ني  اإىل  املوؤ�ش�ر  يه�دف 
الرتكي�ز عل�ى احتياجاته�م وحتدي�د العوام�ل املوؤث�رة يف ر�شاه�م 

الرقمي�ة.  احلكومي�ة  اخلدم�ات  تق�دمي  ع�ن 

موؤ�رش ن�سوج اخلدمات احلكومية 
االإلكرتونية والنقالة 

ي�ش�تعر�س التقري�ر بع�س االجتاه�ات امل�ش�تقبلية التي �ش�توؤثر على 
عمل احلكوم�ات باالإ�شاف�ة اإىل ع�دد م�ن االأدوات املهمة لتح�ش�ني 
االأداء احلكوم�ي وخا�شة فيم�ا يتعلق بدور التكنولوجيا يف حت�ش�ني 

االأداء احلكوم�ي وتطوير اخلدم�ات وتعزيز القي�ادة واالإبداع. 

التكنولوجيا وم�ستقبل احلكومات
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�سور من القمة احلكومية 
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 مت جتهيز مواقف القمة

 احلكومية باأف�سل اخلدمات 

واملرافق للم�ساركني
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فريق القمة احلكومية 2014 
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