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CITIE نظرة عامة على  4  

CITIE )مبادرات المدينة للتقنية واالبتكار وريادة االأعمال( هي عبارة عن مورد م�سمم لم�ساعدة �سلطات المدن على تطوير �سيا�سة 
لدعم االبتكار وريادة االأعمال.

وُيعتبر هذا المورد نتاج �سراكة بين ني�ستا واأك�سنت�سر. لقد بحثنا في ما تفعله المدن في مختلف اأنحاء العالم في هذا المجال، وقمنا 

ب�سياغة اإطار يتكون من اأدوات لل�سيا�سات ت�ستطيع المدن ا�ستخدامها لت�سجيع االبتكار وريادة االأعمال، كما قمنا بتحليل اأداء 40 مدينة 

رائدة خالل تفاعلها مع هذا االإطار.

و�سوف نطلق بوابة اإلكترونية في الن�سف االأول من عام 2015 من �ساأنها اأن ت�سمح للمدن بمقارنة اأدائها مع �سبيهاتها، كي تتعلم من 

بع�سها اأف�سل الممار�سات من مختلف اأنحاء العالم.

وي�ستعر�س هذا التقرير الق�سير النهج الذي اتخذناه اأ�سا�سًا الأبحاثنا، كما ي�ستعر�س النتائج التي تو�سلنا اإليها عن دبي والريا�س والدوحة.

CITIE نظرة عامة على



�سيا�سات م�ستوى االبتكار وريادة االأعمال يف املدينة  5 

تلعب ال�سركات ال�سابة والمبتكرة وذات النمو العالي دورًا ذا 

اأهمية متزايدة في حظوظ المدن االقت�سادية. وقد اأثبتت 

هذه ال�سركات اأنها تتمتع بالمرونة خالل مرحلة االنكما�س 

االقت�سادي، واأنها ت�ستطيع اأن تخلق فر�س العمل، وغالبًا باأعداد 

كبيرة. فعلى �سبيل المثال، ا�ستطاع قطاع التقنية في نيويورك 

خلق فر�س عمل بلغت 45،000 وظيفة بين العامين 2003 و2013 

6 بالمئة عن متو�سط نمو العمالة في مدينة  اأعلى بن�سبة  – وذلك 
نيويورك، وبن�سبة 12 بالمئة عن المعدل الوطني.1

وال تتميز هذه الوظائف ب�سخامة الحجم فقط، ولكنها ت�سكل 

اأي�سًا الوظائف المطلوبة م�ستقباًل، اإذ اإنها ت�ستقطب اأنواع 

المهارات واالأفكار التي تحتاج اليها المدن للمناف�سة في 

االقت�ساد العالمي، الذي تهيمن عليه ب�سورة متزايدة االأ�سواق 

المتناف�سة رقميًا. ونتيجة لذلك، اأ�سبح اأبطال التقنية المحلية 

ومنظومات االأعمال النا�سئة رموزًا للحوا�سر الناب�سة بالحياة.

لقد اأ�سبحت �سلطات المدن ن�سطة في جهودها لدعم هذا الجزء 

من اقت�سادها. وبالنظر عبر المدن، يمكننا اأن نلحظ مجموعة 

نا�سئة من اأدوات ر�سم ال�سيا�سات ت�ستخدمها اأعداد متزايدة 

من المدن لدعم االبتكار وريادة االأعمال، وال تزال هذه الجهود 

تحتاج اإلى تجميع وتحليل بطريقة منهجية.

وي�ستطيع اإطار CITIE )مبادرات المدينة للتقنية واالبتكار 

وريادة االأعمال( اأن ي�سد هذه الفجوة من خالل تقنين بيئة 

خا�سة ب�سيا�سات االبتكار وريادة االأعمال في المدن. ويركز اإطار 

CITIE ح�سريًا على اأدوات ال�سيا�سة الموجودة تحت ت�سرف 
�سلطات المدينة، وبهذه الطريقة ت�ستطيع المبادرة اأن تزود قادة 

المدينة بقواعد اللعبة لدعم االبتكار وريادة االأعمال. وهناك 

ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية في هذا ال�سدد:

اإطار لتقييم مدى دعم ال�سيا�سة لالبتكار وريادة االأعمال . 1

في ت�سعة مجاالت رئي�سية

اأداة ت�سخي�سية لم�ساعدة المدن على تقييم اأنف�سها اإزاء . 2

نظيراتها من المدن

حزمة من درا�سات الحالة تت�سمن اأف�سل الممار�سات . 3

العالمية في ت�سعة من مجاالت ال�سيا�سات

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

مدينتنا على ا�ستقطاب �سركات التقنية النا�سئة  ركزت  “لقد 
ذات النمو العالي. والنتيجة المبا�سرة هي خلق مزيد من 

الوظائف”

كاتالين غاليا�س

م�ست�سارة في �سيا�سة االبتكار المفتوحة

مدينة اأم�ستردام

�سيا�سات م�ستوى البتكار وريادة الأعمال في المدينة



CITIE ُبـنـيـــة  6  

تقييم كيفية دعم ال�سيا�سة لالبتكار وريادة 

الأعمال ب�سكل اأف�سل

تم ت�سميم اإطار CITIE لتقديم دليل ي�ستخدمه وا�سعو 

ال�سيا�سات في المدن، والذين يرغبون في دعم االبتكار وريادة 

االأعمال. وقد تم تطوير االإطار بالت�ساور مع قادة �سلطة المدينة 

و�سانعي القرار والم�ستثمرين ورجال االأعمال، مع بحث مف�سل 

عن مبادرات ال�سيا�سات من مدن في مختلف اأنحاء العالم.

يتم تق�سيم اإطار CITIE اإلى ثالثة اأبعاد مت�سعة تقّدم فر�سيات 

الأن�سطة مدن في ت�سعة مجاالت رئي�سية لل�سيا�سة، على النحو 

المبين في الر�سم البياني اأدناه. كما اأن كل مجال �سيا�سة يمار�س 

تاأثيرًا مهمًا على االبتكار وريادة االأعمال. وكل منها يقع تحت 

�سيطرة �سلطات المدينة اأو يمكن اأن تتاأثر ب�سيا�سة المدينة في 

معظم الحاالت.

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

“ترتكز التنمية االقت�سادية في باري�س على االبتكار، ولهذا 
خ�س�سنا 100،000 متر مربع الإيواء ال�سركات المبتكرة”.

كارين �سالوف - كو�سته

مديرة التنمية االقت�سادية

مدينة باري�س

CITIE ُبـنـيـــة

الو�صفاملدينة باعتبارها 
هل يتم تنظيم املدينة بطريقة وا�سع ت�سريعات

ت�سجع االبتكار �سمن جدول اأعمال 

يت�سمن �سيا�سة مناف�سة متوازنة؟

هل تروج املدينة نف�سها وجمتمع موؤيِّد�ً

اأعمالها ال�سغري للعامل اخلارجي؟

هل امل�سرتيات يف متناول يد عمياًل

ال�سركات ال�سغرية، وهل تتطلع 

هذه العملية دائمًا لالبتكار؟

هل ت�ستغل املدينة اأرا�سيها خللق م�سيفاً

فر�س لل�سركات عالية النمو؟

كيف ت�ستثمر املدينة يف املهارات م�ستثمر�ً

واالأعمال ال�سرورية لالبتكار؟

الت كيف ت�سهل املدينة قدرات الربط من�سئ �سِ

املادي والرقمي؟

هل ا�ستطاعت املدينة اأن تبني وا�سع ا�سرتاتيجيات

القدرات الداخلية الالزمة لدعم 

االبتكار؟

هل ت�ستخدم املدينة القنوات الرقمية حاكماً رقمياً

لتعزيز عملية توا�سل عالية اجلودة 

�سهلة االن�سياب مع املواطنني؟

هل ت�ستخدم املدينة البيانات جامع بيانات

لتح�سني اخلدمات وتوفري املواد 

اخلام لالبتكار؟
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ال�سكل 1:

CITIE اإطار

الريادة الفكرية يف القمة احلكومية  6  



 7 CITIE ُبـنـيـــة

تقيم CITIE اأداء المدن في كل مجال من مجاالت ال�سيا�سات 

هذه من خالل قيا�س مجموعة من الموؤ�سرات، كما هو مو�سح 

اأدناه. وقد تم اختيار هذه االأدوات لتعك�س الممار�سات الجيدة من 

مختلف اأنحاء العالم. وتعتبر في كثير من الحاالت معايير �سريعة 

التنفيذ، ما يتيح الفر�سة اأمام �سانعي ال�سيا�سات للعمل الفوري.

بع�س مجاالت ال�سيا�سات هذه، مثل المدينة كوا�سع ت�سريعات، 

والمدينة كعميل، والمدينة كم�ستثمر، تو�سح مبا�سرة كيف تتعامل 

المدينة مع االأعمال، ويقت�سي التعامل الجيد مع هذه العنا�سر 

التزامًا �سريحًا بتحديد اأولويات االبتكار وريادة االأعمال.

مجاالت ال�سيا�سات االأخرى، مثل المدينة كحاكم رقمي والمدينة 

الت، يتم تطبيقها تطبيقًا اأو�سع وترتبط ارتباطًا  كمن�سئ �سِ

غير مبا�سر بهذه االأجندة. ويمكن للمدن اإعطاء االأولوية لهذه 

ال�سيا�سات من دون اأن تحدد بال�سرورة اأولويات االبتكار وريادة 

االأعمال. ومع ذلك، فهي من العنا�سر المهمة في بناء بيئة 

تتمخ�س في النهاية عن نوع من ال�سركات ورواد االأعمال يدفع 

عملية االبتكار قدمًا.

تعترف مدن عالية االأداء باأهمية مزج مجموعة كاملة من اأدوات 

ال�سيا�سات المبا�سرة وغير المبا�سرة لخلق البيئة االأمثل لدعم 

االبتكار وريادة االأعمال.

ال�سكل 2:

CITIE تف�سيل اإطار
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المدينة كعميل

اأدوات هذه ال�سيا�سة

1. اإن�ساء جهة واحدة لعقود ال�سراء

3. تحديد االأهداف العامة واأولويات االإنفاق 

لل�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة

5. ا�ستخدم الجوائز التناف�سية ل�سراء االأفكار 

المبتكرة

2. فتح المجال اأمام متطلبات ما قبل التاأهيل 

والحد منها

4. ا�ستخدام عملية تطوير البرامج لتحفيز 

االأفكار المبتكرة الم�ستقاة من بيانات المدينة

الريادة الفكرية يف القمة احلكومية  6  



حتليل املقارنات املعيارية بني املدن العاملية  8  

اأربع مراحل للو�سول اإلى الأداء العالي

ا�ستطعنا اأن نقيم 40 مدينة من مختلف اأنحاء العالم با�ستخدام 

اإطار CITIE. وقد تم اختيار هذه المدن لتقديم مجموعة متنوعة 

من االأفكار من مدن مختلفة االأحجام والتوجهات الثقافية، 

وتتمتع بم�ستويات مختلفة من الن�سج في منظومات ال�سركات 

المحلية النا�سئة.

قيا�س اأداء المدن با�ستخدام هذا االإطار يتلّخ�س في اأربع مراحل 

)ال�سكل 3(.

ما يميز هذه الرحلة خالل مجموعات المراحل االأربعة هذه هو 

االلتزام المتزايد باالبتكار وريادة االأعمال داخل �سلطة المدينة، 

والذي ياأتي مدفوعًا بفهم متزايد الأهمية القطاع في نجاح 

االقت�ساد، وينعك�س في �سيا�سات المدن الرامية لدعم االبتكار 

وريادة االأعمال دعمًا اأعمق �سمن ا�ستراتيجياتها االإنمائية.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن المدن التي تتقدم على طول منحنى 

CITIE للن�سج، تعتبر جميع مجاالت �سيا�سات االإطار قوة 
داعمة لنجاح المنظومة. وي�ستطيع اأ�سحاب االأداء العالي اأن 

ُيعطوا االأولوية الأجندة ال�سيا�سات حتى في مناطق العمليات 

مثل الت�سريعات التنظيمية والم�ستريات، التي تعتبر تقليديًا اأقل 

ارتباطًا باالبتكار وريادة االأعمال، وي�سعب ت�سحيحها.

ونبداأ رحلتنا في منحنى الن�سج بالمدن التي تختبر م�سارات 

جديدة للتنمية الرقمية في كثير من االأحيان من خالل بناء 

قدرات حكومة اإلكترونية خا�سة بها. وفي المرحلة التالية، تمثل 

المدن البناءة نقطة تحول الأنها تلتزم بدعم ريادة االأعمال 

وت�سع جدول اأعمال لالبتكار. ويلي ذلك فترة مت�سارعة، تبداأ 

فيها المدن المتناف�سة في زرع ابتكاراتها داخل ا�ستراتيجياتها 

وخططها طويلة االأمد، وت�سكيل فرق للعمل المبا�سر. ويمكننا 

م�ساهدة اأعلى م�ستوى من االأداء في المدن الرائدة، التي 

ت�ستطيع تن�سيق نظام بيئي جيد، وتدمج االبتكار حتى في 

المجاالت ذات العمليات االأكثر تعقيدًا.

ومع اأن هذه المراحل رمزية في االأ�سا�س فهناك ا�ستثناءات 

بالطبع. اإذ اإن الكثير من المدن التي ت�ستطيع ب�سرعة تح�سين 

بيئة �سيا�ساتها تثبت تميزها في مجاالت خارج مراحل نموها. 

واإ�سافة اإلى ذلك، فاإن المدن التي لها منظومات مبتكرة تبداأ في 

اإعادة ابتكار نهجها باأكمله. ومن خالل تحديد المدن وتحليلها 

اإزاء هذه المراحل االأربع، ت�ستطيع CITIE اأن تقدم روؤية متعمقة 

حول ت�سارع خطى هذه المدن عبر منحنى الن�سج.

تحليل المقارنات المعيارية بين المدن العالمية

CITIE
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ال�سكل 3:

منحنى CITIE للن�سج



حتليل املقارنات املعيارية بني املدن العاملية 9 

المرحلة 1 المدن المجربة: اختبار نهج جديد 

للنمو

لم تتخذ المدن المجربة بعد اإجراءات حا�سمة لتحديد اأولويات 

االبتكار وريادة االأعمال. ويبدو هذا وا�سحًا في جميع مجاالت 

د، والمدينة كم�ستثمر،  ال�سيا�سات الخا�سة بالمدينة كموؤيِّ

والمدينة كا�ستراتيجي، ما ي�سير اإلى عدم التركيز على االبتكار 

وريادة االأعمال كاآلية للنمو.

هناك حاالت معزولة من الممار�سات الجيدة داخل بع�س 

�سلطات المدن المجربة، ما ي�سير اإلى رغبة جديدة نا�سئة في 

اختبار اأ�ساليب جديدة لتحقيق النمو االقت�سادي المتنوع. 

ازدياد الجهود نحو الحوكمة الرقمية، ال �سيما تطبيقات الحوكمة 

االإلكترونية، غالبًا ما تكون خطوة اأولية نظرًا لل�سهولة الن�سبية 

لتنفيذها. وعندما تفعل المدن المجربة ذلك، فاإنها تفعله ب�سكل 

جيد جدًا. وقد نفذت جاكرتا على �سبيل المثال تطبيقًا محمواًل 

عالي التقنية ي�ستخدمه المواطنون الإر�سال اال�ستف�سارات واالإبالغ 

عن اأمور مهمة ُترفع اإلى االإدارات الحكومية ذات ال�سلة.

وبالرغم من اأن هذه ال�سيا�سات خالل هذه المرحلة لم يتم 

ت�سميمها بدافع الت�سجيع على االبتكار وريادة االأعمال، فهي 

تمثل خطوات على الطريق لخلق بيئة مواتية.

تتناف�س هذه المدن في �ساأن التغيير، وتتعلم من اأف�سل 

الممار�سات العالمية، لو�سع اأنف�سها مدنًا رائدة في مجال 

االبتكار وريادة االأعمال. وينبغي اأخذ تعهد مبدئي على حكومات 

تلك المدن لزيادة دعمها لل�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة في 

قطاعات النمو العالي كو�سيلة لبناء عالقات مع ال�سركات 

ال�سغيرة والمتو�سطة المحلية، ولتحقيق فهم اأف�سل الحتياجاتها 

وطموحاتها.

ال�سكل 4:

متو�سط الدرجات يف املدن املجربة
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عينة من المدن المجربة

• بكين	

• الدوحة	

• اإ�سطنبول	

• جاكرتا	

• الريا�س	
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المرحلة 2 المدن البناءة: تعمل بفعالية لبناء 

اأجندة ابتكار

ت�سعى المدن البناءة بن�ساط لدمج االبتكار وريادة االأعمال 

المبادرة في ن�سيج عملية تطوير �سيا�ساتها. ويتجلى هذا 

في البداية في مجاالت ال�سيا�سات التي لها عالقة مبا�سرة 

بال�سركات المحلية، مثل منا�سرة ال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة، واالإعالن للعالم عن نجاحها وعن االإمكانيات التي 

تنطوي عليها المدينة. وقد قّدمت هونغ كونغ، على �سبيل المثال، 

مبادرة تحت �سعار »ابداأ اأعمالك في هونغ كونغ«، وهي عبارة 

عن مناف�سة عالمية للم�ساريع المبتكرة ذات االأثر الكبير، والتي 

ي�سعى موؤ�س�سوها لتو�سيع اأعمالهم من هونغ كونغ. 

وتعتبر هذه المدن في مرحلة االنتقال ال�سريع، اإذ تعكف على 

درا�سة ال�سيا�سات درا�سة فعالة لتعزيز منظوماتها النا�سئة، 

وفي هذا الخ�سو�س اأ�س�ست مو�سكو، على �سبيل المثال، مركزًا 

لتنمية االبتكار يركز على تحديد الحلول الرقمية للمدينة 

واختبارها وتقديمها. 

ت�ستهدف المدن البناءة اأي�سا مجاالت ال�سيا�سة التي ال تكون 

دائمًا م�ستهدفة مبا�سرة خالل عملية االبتكار، ولكن لها تاأثير في 

خلق بيئة اأكثر مالءمة لروح المبادرة داخل المدينة. وعلى �سبيل 

المثال، عملت فيينا على زيادة الربط الرقمي والمادي للمدينة، 

فو�سعت بنية تحتية عري�سة للدراجات، واأ�سدرت بطاقة ذكية 

�ساملة لو�سائل النقل العام، واأتاحت الو�سول اإلى االإنترنت 

ب�سرعة فائقة.

اإال اأن كثيرًا من هذه المدن ال يزال اأمامها كم هائل من العمل 

لو�سع روؤية وا�سحة ومقنعة للمدينة ترتكز في ت�سميمها على 

االبتكار، وهو ما يتجلى من خالل اأمثلة على الممار�سة الجيدة. 

لكن ينبغي على هذه المدن اأن تكون جريئة، واأن ت�ستمر في 

التجارب م�ستخدمة �سيا�سات االبتكار، واأن تتبنى اال�ستراتيجيات 

لتحقيق النجاح. كما اأن �سياغة روؤيٍة وت�سكيل فريٍق ملتزم بهذه 

المهمة من �ساأنه اأن يطلق ر�سالة ت�سجيعية عبر جميع نطاقات 

�سلطة الحكومة ومنظومة المدينة االأو�سع نطاقًا.

ال�سكل 5:

متو�سط الدرجات للمدن البناءة 

 

۰

۲۰

٤۰

٦۰

۸۰

۱۰۰

äÉ©jô°ûJ ™°VGh

óqjDƒe

π«ªY

∞«°†e

ôªãà°ùeäÓ p°U Å°ûæe

ºcÉM

»ªbQ

™eÉL

 äÉfÉ«H

™°VGh

äÉ«é«JGÎ°SG

اأمثلة على المدن البّناءة

• بوغوتا	

• هونغ كونغ	

• مو�سكو	

• براغ	

• فيينا	
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المرحلة 3 المدن المتناف�سة: تحفيز النمو 

ال�سريع لمنظومة المدينة

المدن المتناف�سة هي عبارة عن مدن طموحة �سريعة الحراك، 

تمتطي �سهوة النمو المدفوع بالتقنية. وهي عادة ما تتبع خطى 

ا�ستراتيجية نمو متفق عليها ترتكز على االبتكار وريادة االأعمال 

عبر مجموعة من مجاالت ال�سيا�سات. ويتجلى ذلك من خالل 

النمو الم�سطرد لالأداء في مقابل مجال �سيا�سة المدينة كوا�سع 

ا�ستراتيجيات. وا�ستطاعت دبي، على �سبيل المثال، اأن ت�سوغ 

روؤية ابتكارية وا�سحة للمدينة والتي، من بين �سيا�سات اأخرى، 

منحت جميع الموظفين الحكوميين مجااًل لال�سطالع بـ«م�سروع 

مبتكر« ي�ستطيعون اإنجازه خالل 20 بالمئة من وقتهم.

في حين اأن المدن المتناف�سة لم ت�سبح بعُد ذات اأداء عاٍل مت�سق 

في جميع المجاالت، اإال اأنها تخ�س�ست في عدد من المبادرات 

تعك�س اأف�سل الممار�سات العالمية. �سيوؤول، على �سبيل المثال، 

ظلت �سباقة في تقديم ريادة قوية للمدينة، تج�سدت في قنوات 

�ساملة متعددة المن�سات الإ�سراك المواطنين. كما اتخذت 

بوين�س اآير�س نهجًا مثيرًا لالهتمام لتجديد اأجزاء من المدينة، 

من خالل تجمعات ابتكار ذات طابع �سناعي و«اأحياء مفتوحة«، 

لتعزيز النمو ال�سامل.

هذه المدن المتناف�سة تحتاج اإلى اال�ستمرار في بناء ميزتها 

المقارنة، واتخاذها مكانة المدينة الريادية العالمية بمجال 

االبتكار في الم�ستقبل. ولكي ت�ستطيع هذه المدن الو�سول اإلى 

المرحلة المقبلة من التطور عليها تو�سيع نطاق تركيزها على 

االبتكار وريادة االأعمال عبر �سلطة المدينة، واأن ت�سمن باأن 

لديها فرقًا قوية متعددة التخ�س�سات ت�ستطيع اأن تمالأ الفراغ 

في مجاالت ال�سيا�سات الرئي�سية مثل »المدينة كعميل«، و«المدينة 

كوا�سع للت�سريعات«.

ال�سكل 6:

متو�سط الدرجات للمدن املتناف�سة
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عينة من المدن المتناف�سة

• برلين	

• بوين�س اآير�س	

• كوبنهاجن	

• دبي	

• �سيوؤول	
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المرحلة 4 المدن الطليعية: �سياغة منظومة 

لالبتكار  

المدن الطليعية هي مدن عالمية تعتمد على اأ�س�س الممار�سات 

المبتكرة والنظم البيئية للم�ساريع النا�سجة. وت�ستخدم هذه 

المدن بفعالية جميع مجاالت االإطار لدعم االبتكار. وبعد اأن 

اعتمدت في البداية على ميزاتها االأولى في النجاح و�سعت 

قاعدة يمكن من خاللها �سياغة الفكر الطليعي وال�سيا�سات 

المحكمة جدًا.

وتعك�س هذه المدن الرائدة الن�سج في جميع اأدوات ال�سيا�سات، 

وت�سعى جاهدة الإعادة ت�سميم اأكثر النظم تعقيدًا، بما في 

ذلك الم�ستريات. واأطلقت بر�سلونة حديثًا، على �سبيل المثال، 

»التحدي المفتوح« الذي يتكون من �سل�سلة من �ست جوائز تحٍد 

ل�سراء حلول مبتكرة من مواطني المدينة.

وللبقاء في المقدمة ينبغي اأن يعمل الرواد من اأجل ت�سخير 

قيمة البيانات الكبيرة، والتحليالت التنبوؤية. ويجب اأن يتحول 

تفكيرهم نحو ا�ستخدام قيمة البيانات المفتوحة كمن�سة لحل 

الق�سايا الملحة في المجتمع. وينبغي اأي�سًا اأن ي�سعوا الإعادة 

ابتكار اأنف�سهم، خا�سة فيما يتعلق بالحوكمة الرقمية، واإ�سراك 

المواطنين، اإذ بداأت المدن المتناف�سة في االأخذ بزمام 

المبادرة في هذا ال�سدد.

واأخيرًا، تحتاج هذه المدن للعمل من اأجل االنخراط مع االأعداد 

المتزايدة من نماذج االأعمال التغييرية التي تدخل ال�سوق، 

ودعمها، و�سمان مت�سع للنمو و�سط الموؤ�س�سات القائمة. وهذا 

االأمر يتطلب تعديل النظام الرقابي، وخلق منبر للتوا�سل 

المفتوح، و�سياغة ال�سيا�سات التي ت�ستوعب االبتكار �سمن 

جدول اأعمال متوازن للمناف�سة وال�سيا�سات.

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

االأفكار  على  منفتحة  المدن  �سلطات  تكون  اأن  “يجب 
الجديدة التي تتحدى الو�سع الراهن، وت�ساعد على تحفيز 

االبتكار محليًا لكي تناف�س عالميًا”

جو�سيب اإم. بيكيه

الرئي�س التنفيذي لمكتب النمو االقت�سادي

مجل�س مدينة بر�سلونة

ال�سكل 7:

متو�سط الدرجات للمدن الطليعية
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عينة من المدن الطليعية

• اأم�ستردام	

• بر�سلونة	

• لندن	

• مدينة نيويورك	

• �سنغافورة	
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CITIE ملخ�ض النتائج من تحليل

وبمقارنة المدن مع نظيراتها يمكننا اأن نفهم بعمق ما اإذا كان 

اأداوؤها جيدًا، وما اإذا كانت تتطلب تح�سينًا. وفيما يلي عينة 

لروؤية متعمقة  للنتائج التي تو�سلنا اإليها عن دبي والدوحة 

والريا�س:

لمحة: دبي

تعك�س ال�سورة اأدناه اأداء دبي مقارنة بنظيراتها من مجموعة 

المدن المتناف�سة. وا�ستطاعت دبي اأن تتحول ب�سرعة كبيرة اإلى 

رائدة عالميًا في �سيا�سات التفكير التقدمي، اإذ تعك�س العديد من 

مجاالتها اأف�سل الممار�سات العالمية، وخا�سة “المدينة كحاكم 

رقمي”. ومن اأجل اأن تجعل نف�سها مدينة طليعية على ال�سعيد 

العالمي، ينبغي على دبي اأن تتعلم من المدن االأخرى وتركز على 

تجويد اأدائها، وفي الوقت نف�سه تعتمد على مزاياها الن�سبية.

ظلت دبي �سامدة في الدعوة اإلى اإن�ساء هياكل دعم قوية 

لالبتكار وريادة االأعمال. وعلى �سبيل المثال، تتولى دائرة التنمية 

االقت�سادية االإ�سراف على ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة، اإذ 

ت�سجع الدائرة العديد من المبادرات الفريدة التي تركز على 

غر�س روح ريادة االأعمال داخل دولة االإمارات. ومن هذه البرامج 

My SME وهي بوابة للخدمات االإلكترونية خا�سة بال�سركات 
ال�سغيرة والمتو�سطة، ت�سمل خدمات تتراوح بين الدعم المالي 

وبرامج الم�ستريات والمراكز الحا�سنة.

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

الموظفين  اأم�ستردام  في  التقنية  ال�سوؤون  رئي�س  “ي�سجع 
الحكوميين على اأن يكونوا مبتكرين، ما يخلق روابط داخل 

البلدية ويح�سن عملية اتخاذ القرار”. 

كاتالين غاليا�س

م�ست�سارة في �سيا�سة االبتكار المفتوح

مدينة اأم�ستردام

ال�سكل 8:

لوحة دبي مقابل املدن املتناف�سة يف جمموعة املرحلة

الم�ساركة العامة في �سيوؤول 

- با�ستخدام اأدوات م�ساركة 

مفتوحة مبتكرة لدعم اتخاذ 

القرار

قدمت دبي كثير�ً من 

�لمبادر�ت لدعم الم�ساريع 

ال�سغيرة والمتو�سطة وريادة 

االأعمال

تجمعات بوين�س اآير�س 

ال�سناعية ا�ستطاعت اأن تخلق 

�سناعة ممنهجة، واأحياء 

مفتوحة لتعزيز روح االبتكار
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باالإ�سافة اإلى ذلك تنظم دبي مبادرة �سنوية لت�سنيف اأف�سل 

100 �سركة �سغيرة ومتو�سطة في المدينة، يطلق عليها »برنامج 

المئة«، وتعمل هذه المبادرة كمحفز لتحديد ال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة الواعدة، وتقديم الدعم لها في رحلتها للمناف�سة 

في االقت�ساد العالمي. ويهدف هذا الت�سنيف اإلى تقدير 

االأداء الجيد، وخلق الوعي باأهمية تطوير الم�ساريع ال�سغيرة 

والمتو�سطة، وتوفير فر�س لال�ستثمار.

دبي لديها اأي�سًا مرافق ممتازة ال�ست�سافة رواد االأعمال، اإذ تتيح 

واحة ال�سيليكون مركزًا للربط بين �سركات االأبحاث وال�سركات 

الحا�سنة والموؤ�س�سات العامة والكبرى. وعالوة على ذلك، فاإن 

قرية االأعمال في دبي، التي تقع في منطقة االأعمال المركزية، 

تقدم مليون قدم مربعة كم�ساحات لمكاتب ال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة، والإقامة المنا�سبات وخلق فر�س التوا�سل.

دبي اإمارة رائدة عالميًا في تطبيقات الحكومة االإلكترونية التي 

يمكن الو�سول اإليها عبر من�سات متعددة. وال يزال اأمام دبي 

مت�سع لتح�سين اإ�سراك المواطنين.

خلقت مدينة �سيوؤول، على �سبيل المثال، عالقة مع المواطنين 

و�سعتهم بموجبها في الخط االأمامي ل�سنع القرار، وقدمت 

و�سائل التمكين للمجتمع الح�سري لمناق�سة الق�سايا وال�سيا�سات 

 M-Voting التي توؤثر في مدينتهم. وي�ساعد التطبيق المتنقل

المواطنين على الم�ساركة في عملية الت�سريع من خالل الت�سويت 

على ال�سيا�سات المحلية عبر هواتفهم المتحركة. هذه االآلية 

الخا�سة بردود الفعل ت�سمح للحكومة بتحديد اأولويات المبادرات 

ب�سرعة، وت�سميم ال�سيا�سات التي تم�س م�سالح االإن�سان.

وبالنظر اإلى الم�ستقبل، فاإن دبي مهّياأة تمامًا لتحقيق قفزة 

وا�سعة اإلى االأمام في غمار المناف�سة، وهي في هذا ال�سياق 

تفر�س في كثير من المجاالت تحديات على المدن الطليعية، ومع 

اإطالق روؤية وا�سحة لالبتكار مدعومة بالفرق والقيادة الداعمة، 

فاإن كل ال�سواهد ت�سير اإلى اأن دبي ت�ستطيع اأن تتقدم ب�سرعة 

عن طريق التعلم من اأف�سل الممار�سات العالمية. وتعك�س اللوحة 

اأدناه مكانة دبي مقابل مجموعة من المدن الطليعية والجهات 

العالمية ذات الممار�سات الرائدة.

بر�سلونة والم�ستريات المبتكرة 

�سل�سلة من �ست جوائز تناف�سية ل�سراء 

حلول مبتكرة للمدينة

لندن توؤثر في قاعدة المواهب التقنية

برامج المدينة في التدريب التقني، 

و�سندوق من عمدة المدينة يقدم 24 مليون 

جنيه اإ�سترليني لدعم التميز المدر�سي 

مدينة اأم�ستردام كقاعدة اختبار

مبادرات البيانات والتحليالت ال�ساملة 

المفتوحة

ال�سكل 9:
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ثالث تو�سيات لدبي للو�سول اإلى المرحلة التالية من التنمية. 

وعلى وجه التحديد يجب اأن ت�سع دبي في اعتبارها ما يلي: 

1. زيادة انفتاح عملية الم�ستريات وا�ستخدامها 

كاأداة لتحفيز البتكار

كل �سركة تحتاج اإلى عمالء. وت�سكل �سلطات المدينة وهيئاتها 

عمالء كبارًا ينفقون 4.5 تريليون دوالر على م�ستوى العالم، 

وتنفق مدينة نيويورك حوالي 18 مليار دوالر �سنويًا ل�سراء ال�سلع 

والخدمات، وتنفق لندن 12 مليار دوالر، وهل�سنكي 2.5 مليار 

دوالر، وهو ما يعادل اأكثر من 4،000 دوالر للفرد.

من ال�سعب من الناحية التاريخية بالن�سبة لل�سركات ال�سابة 

الفوز بم�ساريع من الكيانات العامة مثل المدن. هناك ثقافة 

موروثة تجعل ال�سركات الكبيرة تفوز بالعقود الكبيرة، والنفور 

من العمل مع ال�سركات ذات االأفكار الجديدة غير المثبتة اأو 

الموردين الجدد، يخلق حواجز تمنع العبين جددًا من دخول 

ال�سوق.

يزداد تقدير المدن ذات االأداء العالي لقيمة كونها اأحد عمالء 

االإبداع، فالتعامل مع ال�سركات ال�سابة يتيح لها الو�سول اإلى 

مجموعة وا�سعة من االأفكار والتقنيات الجديدة. كما اأنها تتيح 

الفر�س التجارية الأ�سحاب الم�ساريع المحلية.

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

ت�ساعد على  التحدي،  جوائز  مثل  المفتوحة،  ال�سراء  “طرق 
تدريب منظومة ال�سركات والموردين على العمل والتعاون 

مع البلدية. وفي الوقت ذاته، يتم تدريب البلدية لتح�سين 

ا�ستخدام الموارد والمواهب في المدينة”.

اأندرو كولينجي

م�ساعد مدير اإدارة المعلومات والتحليالت

�سلطة لندن الكبرى

تفتح بر�سلونة نافذة لتوّجه جديد في عملية الم�ستريات. 

وبالتالي فاإنها تقدم نموذجًا جيدًا لدبي من اأجل تح�سين اأدائها 

في مجال �سيا�سة “المدينة كعميل”. وعادة ما تحدد �سلطات 

المدينة ال�سلع والخدمات التي ترغب في �سرائها بتف�سيل 

دقيق. ولكن هذا من �ساأنه اأن يخنق االبتكار ويحّدد اإمكانيات 

الفوز بمناق�سات ال�سراء بال�سركات الكبيرة فقط. وقد اأطلقت 

بر�سلونة مبادرة “بر�سلونة للتحدي المفتوح”، والتي ُتجري 

عملية الم�ستريات بطريقة معكو�سة. وتطرح هذه المبادرة �ست 

م�ساكل، منها الحد من �سرقة الدراجات، وهي ت�سمح الأي مزود 

خدمة بتقديم حلول مبتكرة. ويح�سل مزود الخدمة الفائز على 

عقود كاملة وم�ساحات مكتبية مجانية الإعداد اأعماله. وحقق 

هذا الم�سروع بالفعل نجاحًا في زيادة ال�سراء بعقود كبيرة من 

الوكاالت المحلية في مراحلها المبكرة.

2. العمل على اإتاحة بيانات المدينة للجمهور 

وتوفر من�سة لهم لخلق فر�س عمل جديدة 

وتح�سين الخدمات الحالية

تعتبر البيانات من االأ�سول االقت�سادية القيمة على نحو 

متزايد. وت�سكل مادة خامًا مهمة لعدد متزايد من ال�سركات 

المبتكرة. ومن المتوقع اأن ت�سل قيمة م�ساهمة البيانات 

المفتوحة في اقت�ساد االتحاد االأوروبي اإلى 50 مليار دوالر 

�سنويًا 3. وتنتج المدن قدرًا كبيرًا من البيانات المتعلقة بكل 

�سيء، من النتائج المدر�سية اإلى الجداول الزمنية للحافالت، 

اإلى مقادير ا�ستهالك الطاقة. ويعتبر فتح البيانات واإ�سراك 

المواطنين فيها من االأهمية بمكان، ويمكن اأن يوؤدي اإلى م�سدر 

جديد للحيوية االقت�سادية وي�ساعد على نمو المدينة.

المدن عالية االأداء ُتحّول البيانات الكبيرة اإلى بيانات ذكية، 

وتوجد �سباًل فعالة ال�ستخدام البيانات والتحليالت لتح�سين 

ظروف االبتكار وريادة االأعمال.

تعتبر مدينة اأم�ستردام الذكية ُقدوة عالمية في كيفية ا�ستخدام 

البيانات والتحليالت لدعم االبتكار، وهي مثال يمكن لدبي اأن 

تحتذي به عند بناء من�سات بياناتها الذكية المفتوحة.

ويهدف برنامج تبادل البيانات المفتوحة في اأم�ستردام اإلى 

ت�سهيل ا�ستخدام البيانات المفتوحة في المدينة. ويعمل 

البرنامج مع موؤ�س�سات وجهات فاعلة اأخرى في المدينة 

لت�سجيعها على فتح البيانات الخا�سة بها، وبالتالي خلق المزيد 

من القيمة الم�سافة. فعلى �سبيل المثال، تعمل هذه الموؤ�س�سات 

والجهات الفاعلة مع البيانات المفتوحة في نيو-وي�ست بمدينة 

اأم�ستردام جنبًا اإلى جنب موردي الطاقة وم�سوؤولي ال�سبكة 

الإعادة تخطيط البنية التحتية للطاقة باأكملها. وال تقوم �سلطات 

المدينة فقط بت�سهيل التعاون بين موردي الطاقة، واإنما اأي�سًا 

تطوير ال�سبكات الذكية. التطبيقات االأخرى الم�ستندة على 

البيانات المفتوحة ت�ساعد الزوار في العثور ب�سرعة على مواقف 

ال�سيارات، كما ت�ساعد في تقديم المعلومات االأ�سا�سية لرجال 

االإطفاء في حالة الطوارئ.
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اأم�ستردام ت�سير كذلك نحو روؤية البيانات المفتوحة بو�سفها 

اأداة لت�سريع االأعمال. ولما كانت المنتجات والخدمات الجديدة 

تتطلب تطبيقًا واختبارًا، فاإن مدينة اأم�ستردام تتيح الفر�سة 

اأمام ال�سركات الكائنة في �ساحية اإيبيرخ وفي �ساحيتي نيو-

وي�ست وزويدو�ست الختبار منتجات وخدمات جديدة في ظروف 

تحاكي الواقع، اأو في ما ي�سمى بمختبر الحياة الح�سرية. وتتعاون 

مدينة اأم�ستردام الذكية مع مجموعة وا�سعة من االأطراف من 

اأجل تحقيق هذا الهدف، ملتزمة بالعمل عن كثب مع ال�سكان من 

اأجل تطوير هذه الم�ساريع وتحقيقها.

3. �سع هذه المبادرات على اأر�س الواقع لبناء 

المهارات التقنية لل�سكان وم�ساعدتهم على 

الو�سول اإلى ال�سركات الجديدة عالية النمو.

االإمدادات الجيدة من المواهب الفنية هي العن�سر الحيوي 

لنجاح اأي عمل تجاري رقمي. وفي الواقع، ك�سفت درا�سة 

ا�ستق�سائية عن رواد االأعمال نظمتها اإنديفور حديثًا عن اأن 

المواهب المحلية في المدينة كانت العن�سر الذي ذكره كثير 

ممن �سملهم اال�ستطالع فيما يتعلق بنجاح ال�سركات النا�سئة، 

كما اأن هذه المواهب هي التي اأثرت في نحو ثلث القرارات 

الخا�سة بكيفية البدء في االأعمال التجارية الخا�سة بهم. 4

تتميز �سلطات المدينة بم�ستويات متفاوتة من التاأثير في 

المواهب المحلية. ومع ذلك يمكن لهذه ال�سلطات اأن تتخذ نهجًا 

ن�سطًا لتعزيز قاعدة المهارات التقنية داخل المدينة والتوفيق 

بين اأ�سحاب المهارات وال�سركات ال�سابة.

لندن هي المدينة التي ا�ستثمرت في اإن�ساء قاعدة من المهارات 

المحلية الالزمة لالبتكار. ويمكن لدبي اأن تتعلم من تركيزها 

على اإلحاق ال�سباب بالم�ساريع الريادية، وكانت لندن اأطلقت 

�سندوق التميز المدر�سي في العام 2013 وتعهدت بتخ�سي�س 

24 مليون جنيه اإ�سترليني عبر ال�سندوق من اأجل تح�سين 

مهارات ال�سباب. ويتم تخ�سي�س المال لتمويل اأربعة م�ساريع 

لعلوم الحا�سوب ت�سّم 413 مدر�سة و1،259 معلم في جميع اأنحاء 

لندن. وتربط هذه الم�ساريع المعلمين بالجامعات والباحثين 

وتهدف اإلى رفع مهارات المعلمين في علوم الحا�سوب وتزويدهم 

باالأدوات الالزمة لتقديم درو�س جذابة للطلبة وموؤثرة فيهم.

ويتوا�سل اال�ستثمار من خالل دعم ال�سباب الإيجاد فر�س عمل 

في قطاع التقنية. ويوفر م�سروع التدريب لمدينة التقنية في �سرق 

لندن 500 فر�سة تدريب �سناعي للطلبة، ويربط هوؤالء الطلبة 

ببع�س اأبرز �سركات التقنية في العاملة في العا�سمة. ونظرًا 

لقيام المدينة بهذا الدور التكاملي، فاإن اأبرز ال�سركات في �سرق 

لندن تنال فر�سة العمل مع الجيل الجديد من اأ�سحاب المواهب 

الرقمية وت�ساعد في ت�سكيله.

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

من  كثير  اأمام  متاحة  فر�سة  واالبتكار  التقنية  “تعتبر 
المدن لكي تتبناها. بو�سطن طرف م�سارك في تمرين 

تعليمي عالمي عن الكيفية التي �سوف ت�ستطيع بها المدن 

تحقيق التحول المن�سود، وهنا ياأتي االلتزام بالم�ساركة 

واال�ستماع والتعلم”

جا�سا فرانكلين-هودج

رئي�س المعلوماتية

مدينة بو�سطن

ال�سكل 10:

�ساحية اإيبريخ مبدينة اأم�سرتدام
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لمحة: الدوحة والريا�س

بة تولي اهتمامًا  بداأت المدن في مجموعة مرحلة المدن المجرِّ

بال�سيا�سات القائمة على التقنية، وتن�سط في جهودها الرامية 

لتحويل هذه الطموحات اإلى ا�ستراتيجيات على م�ستوى المدينة. 

وفي حين اأن هذه المدن قد يكون لديها قنوات موارد محدودة 

مخ�س�سة لالبتكار المدني اإال اأن اقت�ساداتها الح�سرية المكثفة 

قد ت�سكل اأر�سًا خ�سبة لتجارب ال�سيا�سات.

اأداء الدوحة والريا�س مقارنة بنظيراتهما من المدن مو�سح 

في الر�سم اأدناه. كلتا المدينتين بداأت في تطوير هويتيها 

التقنية الخا�سة. وعلى �سبيل المثال، تقدم الدوحة مثااًل بارزًا 

على المدينة التي ت�سجع الم�ساريع، اإذ ظلت تدعم م�ساريع 

ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة من خالل “قطر للم�ساريع”، 

كما اأن من�سات الحكومة االإلكترونية في الريا�س هي من 

االأف�سل في فئتها.

ومن اأجل تعزيز االأداء العالي والو�سول اإلى المرحلة المقبلة من 

التنمية في منظومتي االبتكار وريادة االأعمال في المدينتين، فاإن 

كلتاهما مدعوة التخاذ تدابير لو�سع �سيا�سات جديدة لدفع عجلة 

النمو اإلى االأمام.

تقدم �لدوحة مثااًل وا�سحًا من بين نظيراتها من مجموعة المدن 

دة. وقد تم اإن�ساء “قطر للم�ساريع” بهدف تعزيز الم�ساريع  الموؤيِّ

ال�سغيرة والمتو�سطة، ودعم تحقيق نمو متنوع وم�ستدام. وتقدم 

قطر للم�ساريع االآن برنامجًا جديدًا لتقييم الم�ساريع ال�سغيرة 

والمتو�سطة واعتمادها، ُبغية م�ساعدة اأ�سحاب هذه الم�ساريع 

على اال�ستفادة من فر�س التعاقد وتح�سين عملياتهم التجارية.

في اأكتوبر 2014 خَطت قطر للم�ساريع خطوة اأبعد عندما اأبرمت 

اتفاقية مع بنك الدوحة لت�سهيل تقديم مزيد من الدعم المالي 

لرواد االأعمال واأ�سحاب الم�ساريع، لتعطي مثااًل رائعًا للمدينة 

كم�ستثمر. وبموجب هذه االتفاقية يقدم بنك الدوحة مجموعة 

�ساملة من الخدمات والت�سهيالت لل�سركات التي ح�سلت على 

تقييم من قطر للم�ساريع. الحزمة المعرو�سة على ال�سركات 

المعتمدة ت�سمل تعزيز االئتمان، وتخفي�سًا على ر�سوم جدولة 

الديون واإعداد القرو�س، ومعاملة تف�سيلية عند تقديم طلبات 

الح�سول على الخدمات، وتخفي�سًا على ر�سوم المتطلبات 

االأمنية، وتقديم اأ�سعار التناف�سية.

تعزيز النمو في الم�ساريع ال�سغيرة 

والمتو�سطة

اأتاحت قطر للم�ساريع مجموعة كاملة 

من الخدمات لدعم قطاع الم�ساريع 

ال�سغيرة والمتو�سطة

دعم ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة ذات 

النمو العالي

ي�ستثمر بنك قطر للتنمية في الم�ساريع 

ال�سغيرة والمتو�سطة القطرية الواعدة

طلبات ال�ست�سارات العامة

تجمع االآراء واالقتراحات من 

المواطنين
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تت�سدر الريا�س نظيراتها في الحوكمة الرقمية، وتقدم مجموعة 

�ساملة من الخدمات االإلكترونية للمواطنين. �سكان المدن في 

جميع اأنحاء العالم يتطلعون اإلى التوا�سل مع الحكومات المحلية 

من خالل الو�سائل الرقمية مع معيار للمقارنة، وتعمل الريا�س 

على ال�سماح لل�سكان وال�سركات والزوار بالو�سول اإلى مجموعة 

وا�سعة من الخدمات التي تقدمها المدينة من خالل بوابة ذات 

واجهة ا�ستخدام ت�سع المواطن في دائرة االهتمام. وتتيح هذه 

البوابة للم�ستخدمين مجموعة من البيانات المفتوحة، مثل 

االإدراج االإلكتروني والم�ساركة االإلكترونية التي يمكن الو�سول 

اإليها من خالل قنوات متعددة. واحدة من هذه المبادرات 

تتمثل في نظام “�سداد” لخدمة الدفع االإلكتروني، وت�ساعد 

هذه المبادرة على اإنجاز معامالت دفع الفواتير اإلكترونيًا عبر 

االإنترنت، ومن خالل الهواتف الجوالة.

الدوحة والريا�س مقبلتان على تغيير كبير، واالأدلة ت�سير اإلى اأن 

زيادة الدعم لهذا القطاع، اإلى جانب القيادة الحكومية ال�سليمة، 

يمكن اأن ت�ساعد في خلق بيئة ت�ستطيع فيها هاتان المدينتان 

الخليجيتان اأن تبداآ في �سق طريقها نحو المرحلة المقبلة من 

التنمية. وت�سلط اللوحة اأدناه ال�سوء على المواقع القوية التي 

تحتلها الدوحة والريا�س في مواجهة طالئع المدن البّناءة وت�سير 

اإلى مجاالت التح�سين.

ولكي تح�سن كل من الدوحة والريا�س اأداءهما عليهما اأواًل �سد 

الثغرات في مبادرات ال�سيا�سات الحالية مقارنة مع نظيراتهما 

في المجال نف�سه. ويجب على الدوحة، على �سبيل المثال، النظر 

في بناء مزيد من قدراتها في الحوكمة الرقمية، واأن ت�سع 

المواطنين في �سميم التفاعل. ويجب اأن تهتم الريا�س من 

جانبها بدعم ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة وو�سع هياكل دعم 

ت�سمح لهذا القطاع باالزدهار.

بعد �سد الثغرات في مبادرات �سيا�ستيهما القائمة، �سيكون من 

الحكمة اأن تنظر الدوحة والريا�س في اأف�سل ممار�سات طالئع 

المدن البّناءة، والتعلم منها للو�سول اإلى المرحلة المقبلة من 

التنمية، وعلى وجه التحديد ينبغي اأن تنظر كل من الدوحة 

والريا�س اإلى:

دعم وا�سح وتمهيد للطريق اأمام رواد 

الأعمال

برامج ريادة اأعمال ممتازة ودعم اإداري

قدرات ات�سال رقمي فائق ال�سرعة في تالين

اأول مدينة في العالم تعلن اأن االإنترنت بات 

واحدًا من حقوق االإن�سان االأ�سا�سية

ال�ستراتيجية الرقمية 21

ا�ستراتيجيات رقمية �ساملة م�ستملة على 

الت�ساور مع الجمهور
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الدوحة والريا�س مقابل جمموعة املدن البّناءة



1. تقوم هذه المدن بتح�سين الت�سال الرقمي 

والمادي عبر زيادة �سبكات الت�سال الال�سلكي 

العامة بالإنترنت عري�سة النطاق، وتقديم 

اأنظمة موا�سالت تتيح التنقل ب�سال�سة.

ممار�سات العمل اآخذة في التغير، اإذ ي�سهد المجال التجاري 

مزيدًا من االأن�سطة في عالم التقنية الرقمية. ويجري اإتمام 

الجزء االأكبر من العمل ب�سكل متزايد خارج المكتب - في 

المقاهي والمترو، اأو اأثناء االجتماعات والمنا�سبات. 

رواد االأعمال هم اأول من يطبق هذه االأ�ساليب الجديدة. ومن 

المهم اأن يتمكنوا من الو�سول اإلى جميع اأنحاء المدينة ب�سهولة، 

واأن يكون لديهم �سبكة اإنترنت عالية الجودة خالل ممار�ستهم 

اأعمالهم خارج المكتب. وفي هذا ال�سدد تتزايد ال�سبابية حول 

الحدود الفا�سلة بين االت�سال الرقمي والمادي.

يمكن للريا�س والدوحة اإحراز تقدم كبير في تح�سين قدرات 

التوا�سل فيهما عن طريق التعلم من مثال تالين. فمدينة تالين 

تقدم و�سائل النقل العام مجانًا لمواطنيها، وات�سااًل مجانيًا 

باالإنترنت عبر ال�سبكات الال�سلكية للجميع، ومرافق لتمكين رواد 

الم�ساريع من الح�سول على الم�ساحات المكتبية خالل 72 �ساعة. 

وكان الم�سوؤولين في اإ�ستونيا اأعلنوا اأن االت�سال ب�سبكة االإنترنت 

بات حقًا اأ�سا�سيًا من حقوق االإن�سان، وقاموا بتثبيت �سبكات 

االإنترنت الال�سلكية في اأكثر من 2،440 موقعًا باأنحاء المدينة. 

ولم ي�ساعد النقل المجاني رواد الم�ساريع فقط على التنقل في 

اأرجاء المدينة ب�سهولة اأكبر، ولكن �ساعد اأي�سًا في زيادة تدفق 

�سكان جدد اإلى المدينة بن�سبة 300 بالمئة العام الما�سي.

2. اإن�ساء مناطق ابتكار تعزز من التفاعل بين 

جميع قطاعات منظومة المدينة

تهتم ال�سركات النا�سئة وال�سابة بالقرب المادي، فاالأ�سخا�س 

الذين يزّودون هذه ال�سركات بالموارد، �سواء االإيرادات اأو راأ�س 

المال اأو الم�سورة، هم اأنا�س حقيقيين، ين�سطون في التوا�سل 

وح�سور االجتماعات وتبادل االأفكار حتى في اللقاءات غير 

المرتب لها.

هذا النوع من التفاعل يتحرك على نحو متزايد من مجمعات 

ال�سركات الواقعة في �سواحي المدن اإلى المواقع المركزية، وهي 

المناطق التي يعي�س فيها النا�س ويعملون ويتوا�سلون. وغالبًا ما 

تكون مجاالت االبتكار هذه الموجودة في المدن عفوية وخا�سعة 

للتنظيم الذاتي.

CITIE ر�أي �أحد ممار�سي مبادرة

تحتاج المدن اإلى التناف�س �سد بع�سها دائمًا. في  “ال 
الواقع، ينبغي اأن ت�سعى للتناف�س معًا كلما اأمكنها ذلك. ومن 

خالل المناف�سة الودية والتعاون ن�ستطيع اأن نحرز تقدمًا في 

الق�سايا التي تهمنا جميعا، بطريقة اأو باأخرى”

اأندرو كولنجي

م�ساعد مدير اإدارة المعلومات والتحليالت

�سلطة لندن الكبرى

ال�سكل 13:

و�سائل النقل العام جمانا للمقيمني يف تالني 
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ومع ذلك فاإن الموقع المركزي للم�ساحات المكتبية المت�سمة 

بالمرونة ياأتي في كثير من االأحيان بتكلفة عالية، اإذ اإن االأماكن 

العامة والبنية التحتية كثيرًا ما تحتاج ال�ستثمارات تدعم 

ال�سركات ال�سابة، وتحتاج ال�سبكات كذلك اإلى بع�س التح�سينات 

لكي ت�سل اإلى كامل طاقتها.

يمكن اأن تتعلم كل من الدوحة والريا�س من مثال فيينا التي 

تن�سط في خلق م�ساحات ال�ستغالل هذا ال�سكل الجديد من 

االبتكار. وا�ستطاعت مدينة فينا تحويل منطقة الم�سلخ القديمة، 

التي يقع فيها تجّمع �سركات التقنيات الحيوية، اإلى مركز 

لالبتكار. ففي قلب هذا التجمع يكمن مجمع مارك�س بوك�س، 

الذي يقّدم م�ساحات مكتبية تجارية ووحدات مختبرات و�سقق 

�سكنية تت�سم بالمرونة، وهو يمثل ج�سرًا يربط العلوم الحيوية 

بالقطاعات االبتكارية. وقد تم ت�سميم المنطقة بعناية لت�سهيل 

التفاعل وتبادل االأفكار، فالمباني والم�ساحات العامة الخ�سراء 

المفتوحة تمثل بيئة حيوية لالأبحاث التجارية التي تتيح فر�س 

عمل جيدة.

3. خلق روؤية متاحة للجمهور لتعزيز البتكار 

واإن�ساء فرق لتوجيه الأن�سطة

يمكن ل�سلطة المدينة اأن تطور روؤى مبتكرة �سخ�سية تعك�س 

ثقافة المدينة والموارد التي تحت ت�سرفها. وهذا من �ساأنه 

اأن يحدد اتجاه المدينة وي�سجع منظومتها على الت�سامن حول 

هدف واحد وا�سح. وت�ستطيع المدن عالية االأداء الم�سي ُقدمًا 

الإن�ساء فرق لالبتكار ت�ساعد على تعزيز روح المبادرة للم�ساريع 

واالأفكار الجديدة، والعمل على تغيير الطريقة التي تعمل بها 

�سلطة المدينة.

ا�ستطاعت كل من الدوحة والريا�س �سياغة ا�ستراتيجيات �ساملة 

للحكومة االإلكترونية. وت�ستطيع المدن اال�ستفادة من تجارب 

نظيراتها في بناء روؤية ت�سعها في طليعة االبتكار.

برنامج جاكرتا للمدينة الذكية هو فكرة مثيرة لالهتمام 

ت�سير في االتجاه ال�سحيح، اإذ بداأت جاكرتا في ت�سكيل فريق 

قيادة ل�سياغة توجيهات مبتكرة، والترويج للمدينة كمركز 

لريادة االأعمال. ويجمع البرنامج بين مبادرات لزيادة الناتج 

االقت�سادي للمدينة، وال�سعي لت�سحيح انعزال البنية التحتية 

للنقل، وتعزيز االإمكانيات المعي�سية في المناطق الح�سرية، 

وتح�سين البيئة. و�سملت الخطة تقديم تطبيق هاتف ذكي 

للمواطنين، وكذلك لموظفي الخدمة المدنية والم�سوؤولين في 

المدينة لزيادة ال�سفافية واإ�سراك المجتمع المحلي في �سنع 

ال�سيا�سات.

وبالنظر اإلى المرحلة المقبلة من التنمية، تقّدم هونغ كونغ 

مثااًل يمكن اأن تحتذي به المدن التي ت�سعى لبناء روؤية ابتكار 

�ساملة والحفاظ عليها. فقد و�سعت هونغ كونغ في بداية االأمر 

ا�ستراتيجية رقمية في العام 1998، تمت مراجعتها وتحديثها 

اأربع مرات خالل مراحل التقدم التقني. وتحدد ا�ستراتيجية 

“ديجيتال 21” اإطار عمل ي�ستند على التقنيات الجديدة، تم 
ت�سميمه لدفع التنمية االقت�سادية قدمًا، وتقديم الخدمات 

االإلكترونية المتكاملة. وقد اأثبتت هذه اال�ستراتيجية نجاحًا كبيرًا 

بعد اال�ستفادة المت�ساعدة من خدمات الحكومة االإلكترونية. 

وقد �ساعدت اال�ستعرا�سات المنتظمة والم�ساورات المفتوحة مع 

الجمهور في نجاح اال�ستراتيجية، التي ت�سلط ال�سوء على التقدم، 

وت�سمن االإنجاز الم�ستمر لالأهداف، وتحّدد المجاالت التي 

تحتاج للتح�سين.

تقدم مدينة مو�سكو من جانبها حالة نموذجية حول كيفية بناء 

فريق لالبتكار داخل �سلطة المدينة. فقد تم اإن�ساء دائرة االبتكار 

بمو�سكو في العام 2012 لو�سع حلول تهدف اإلى تح�سين البيئة 

الح�سرية وكفاءة اقت�ساد بلدية مو�سكو والعمليات الحكومية، 

واختبار هذه الحلول وقيا�س مدى كفاءتها. كما تهدف اإلى تطوير 

م�ساريع ت�سهم في تعزيز االبتكار وريادة االأعمال في مو�سكو، 

وتنفيذها. وقد قادت الدائرة مبادرات تمتد من توجيه دعوات 

مفتوحة الإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدينة، اإلى ابتكار 

تطبيقات للهواتف المتنقلة تدعم اإ�سراك المواطنين. وقد 

اأ�سهمت هذه الم�ساريع اإ�سهامًا اإيجابيًا في تح�سين بيئة ر�سم 

ال�سيا�سات في مو�سكو.

ال�سكل 14:
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ا�ست�سراف الم�ستقبل والتعلم من اأف�سل الممار�سات العالمية

تت�سارك المدن في جميع اأنحاء العالم اأهدافًا م�ستركة الإثراء 

حياة المواطنين وتحقيق النمو االقت�سادي الم�ستدام، ويعترف 

عدد متزايد من المدن باأهمية االبتكار وروح المبادرة في تحقيق 

هذه االأهداف.

ي�سعى بحثنا هذا الإثبات اأن كل مدينة ترعى االبتكار وريادة 

االأعمال فيها باأ�سلوبها الخا�س. وت�ستطيع ال�سيا�سة اأن تعمل باأف�سل 

�سورها عندما تتعامل مع جذور االقت�سادات والثقافات المحلية.

ومع اأن كل مدينة تت�سم بميزات فريدة من نوعها، فمن االأهمية 

بمكان اأن يتعرف قادة المدينة على اأنواع الممار�سات الجيدة في 

اأماكن اأخرى، واأن يتعلموا من نظرائهم قدر االإمكان.  

وثّمة كثير من و�سائل الحوار المتاحة بين المدن، لكن التبادل 

المعرفي بين المدن ما يزال يمثل م�سكلة تبحث عن حل، عندما 

يتعلق االأمر بال�سيا�سات الخا�سة باالبتكار وريادة االأعمال. 

وي�ستطيع نموذج CITIE اأن ي�ساعد في تحقيق هذا الهدف.

هذا التقرير هو االأول �سمن �سل�سلة من االأفكار ودرا�سات الحالة 

المن�سورة، ويعك�س �سورة اأولية لُبنية CITIE. و�سوف تكون موارد 

CITIE ال�سبكية متاحة مبا�سرة على �سبكة االإنترنت في الن�سف 

االأول من العام 2015.

هذا المورد الرقمي �سوف يتيح ما يلي:

اإطارًا يقدم توجيهًا ب�ساأن كيفية تح�سين �سيا�سات االبتكار . 1

وريادة االأعمال.

اأداة ت�سخي�سية لم�ساعدة وا�سعي ال�سيا�سات على تقييم . 2

مقارنة مدينتهم بنظيراتها من المدن.

مجموعة من درا�سات الحالة لكي ي�ستطيع وا�سعو . 3

ال�سيا�سات التعرف اإلى ماهية اأف�سل الممار�سات العالمية 

في ال�سيا�سات الت�سع.

ويقدم الر�سم البياني اأدناه عينة من اأف�سل مبادرات ممار�سة 

ال�سيا�سات من جميع اأنحاء العالم.

يرجى البحث عن تحديثات في www.citie.org اأو بالتوا�سل 

معنا عبر info@citie.org. وقد بداأنا في اإجراء حوارات مع 

كثير من المدن المدرجة في تحليلنا حول كيفية ا�ستفادتها من 

نموذج CITIE فيما يتعلق بالتعلم من االآخرين وتطوير �سيا�سة 

جيدة. وي�سعدنا الحديث معكم اأي�سًا في هذا ال�ساأن.

ال�سكل 15:

اأف�سل املمار�سات املتبعة حتت مظلة CITIE العاملية

برلين
وحدة خا�سة بال�سركات النا�سئة

لندن
موؤ�س�سة للترويج لل�سركات 

ال�سغيرة والمتو�سطة

نيويورك
عالمة ابتكار تجارية للمدينة

لو�س اأنجلو�س
محفزة لالبتكار وروح الريادة 

في االأعمال

باري�س
عالمة "�سركتي النا�سئة في 

باري�س" التجارية

اأم�ستردام
اأ�سدرت قوانين جديدة مواتية 

لالإيجار الق�سير

�سان فران�سي�سكو
طورت ت�سريعات جديدة 

لالإيجار الق�سير والركوب 

الم�سترك للمركبات

اأم�ستردام
ا�ستراتيجية را�سخة 

للمدينة الذكية وبرنامج 

لرواد االأعمال

بو�سطن
رئي�س معّين لل�سوؤون 

الرقمية

�سان فران�سي�سكو
دمج رواد االأعمال في 

برامج االإ�سكان

نيويورك
خريطة طريق 

رقمية متخ�س�سة

نيويورك
تحويل اأفكار المواطنين 

اإلى واقع ملمو�س عبر ابتكار 

الم�ساريع

هل�سنكي
تقّدم المدينة اأن�سطة ك�سرير 

اختبار للتقنيات

لندن
افتتاح متجر للبيانات المفتوحة

�سيكاغو
ت�ستخدم لوحات المعلومات المبا�سرة 

في اأرجاء المدينة

اأم�ستردام
تطور المدينة �سبكة 

ذكية وتعزز ا�ستخدام 

تحليالت البيانات

لندن
نظام للدفع بتقنية االت�سال القريب 

في الموا�سالت العامة

باري�س
نظام لم�ساركة الدراجات

�سنغافورة
اأ�سرع �سبكة اإنترنت في العالم

الدوحة
مجموعة اأدوات و�سندوق لدعم 

ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة

بيون�س اآير�س
ن�سر تعليم البرمجة 

في جميع المدار�س 

بالمدينة
لندن

نظام لتدريب الطلبة على 

اأحدث التقنيات

بو�سطن
اأوجدت �ساحية لالبتكار

بيون�س اآير�س
ق�سمت المدينة اإلى اأحياء 

لالبتكار المفتوح

بر�سلونة
اأوجدت �ساحية @22 

لالبتكار

فيينا
تجمع را�سخ ل�سركات 

التقنيات الحيوية

بر�سلونة
تدير �سل�سلة من جوائز 

التحدي

لندن
اأطلق عمدة المدينة جوائز لتحفيز االأفكار 

التجارية البناءة

باري�س
�سراء ن�سط للمنتجات والخدمات من ال�سركات 

ال�سغيرة والمتو�سطة

هل�سنكي
�سندوق م�سترك بين 

القطاعين العام والخا�س 

لدعم ال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة

كوبن هاغن
بنية تحتية متطورة 

لركوب الدراجات

�سيوؤول
كلنا اآذان م�سغية - م�سروع 

يبث اإفادات المواطنين في 

قاعة بلدية المدينة

مو�سكو
اإ�سراك المواطنين بطريقة 

مبتكرة اأثناء التنقل

دبي
من�سات تنقلية �ساملة للحكومة 

االإلكترونية

كوبن هاغن
موجهون ثقافيون يرحبون 

بزوار المدينة
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نبذة عن معهد اأك�سنت�سر للأداء العالي
يطّور معهد اأك�سنت�سر لالأداء العالي وين�سر روؤًى واأفكارًا عملية ب�ساأن 

ق�سايا مهمة في عالم االإدارة والتوجهات االقت�سادية العالمية. 

ويتوا�سل فريق المعهد من الباحثين في جميع اأنحاء العالم بقادة 

اال�ست�سارات والتقنية والتعهيد لدى اأك�سنت�سر ال�ستعرا�س ال�سبل 

الكفيلة بم�ساعدة الموؤ�س�سات على رفع اأدائها كي ت�سبح موؤ�س�سات 

عالية االأداء، وا�ستمرارها بالحفاظ على م�ستواه، وذلك من خالل 

اأبحاث وتحاليل اأ�سلية ودقيقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

www.accenture.com/institute  :الموقع

نبذة عن اأك�سنت�سر
�سة في اال�ست�سارات االإدارية  اأك�سنت�سر هي �سركة عالمية متخ�سّ

والخدمات التقنية والتعهيد، ت�سّم ال�سركة نحو 319،000 موظف 

يخدمون عمالءها في اأكثر من 120 دولة. تجمع اأك�سنت�سر 

بين خبراتها اال�ستثنائية وقدراتها ال�ساملة في جميع قطاعات 

االأعمال من جهة، واالأبحاث الوا�سعة النطاق التي تجريها حول 

اأكثر �سركات العالم نجاحًا من جهة اأخرى، وهي بذلك تتعاون مع 

عمالئها لدعمهم في التحّول اإلى �سركات وحكومات عالية االأداء. 

بلغ �سافي اإيرادات ال�سركة في ال�سنة المالية المنتهية في 31 

اأغ�سط�س 2014 ما ي�ساوي 30.0 مليار دوالر. الموقع االإلكتروني 

.www.accenture.com :الر�سمي لل�سركة

نبذة عن ني�ستا
ني�ستا هي موؤ�س�سة بريطانية متخ�س�سة في االبتكار، ت�ساعد 

النا�س والموؤ�س�سات على ترجمة االأفكار العظيمة اإلى واقع 

ملمو�س. وتتمكن ني�ستا من تحقيق هذا االأمر عبر �سّخ 

اال�ستثمارات وتقديم المنح وتنظيم البحوث واإن�ساء ال�سبكات 

و�سقل المهارات. ني�ستا هي موؤ�س�سة خيرية م�ستقلة مدعومة من 

اليان�سيب الوطني البريطاني.

www.nesta.org.uk

الموؤلفون الرئي�سيون
مايلز كيربي

ا�ست�ساري ا�ستراتيجية االأعمال - ا�ستراتيجية اأك�سنت�سر

ريان �سكيكتر

محلل بحوث - ني�ستا

مدير الم�سروع
ديفيد �لتابي

كبير مديري البرامج  - ني�ستا

رعاة الم�سروع
جون غب�سون

مدير االبتكار الحكومي - ني�ستا

غوراف غوجرال

الرئي�س العالمي، تقديم الخدمة العامة للم�ستقبل

ال�سحة والخدمة العامة لدى اأك�سنت�سر

برنارد لو ما�سون

المدير التنفيذي العالمي للخدمة العامة - ا�ستراتيجية اأك�سنت�سر

ماثيو روبن�سون

المدير التنفيذي الأبحاث ال�سيا�سات - معهد اأك�سنت�سر لالأداء العالي

يود الموؤلفون اأن يتقدموا بال�سكر للأفراد والموؤ�س�سات 
التالية اإزاء الم�ساعدة الكبيرة التي قّدموها:

موؤ�س�سة مدن الم�ستقبل، اإدارة العلوم والهند�سة والتقنية وال�سيا�سة 

العامة بكلية لندن الجامعية، اأندرو كولينجي، �سارة كيلي، كاتالين 

غاليا�س، كولين فيرويذر، كارين �سالوف-كو�ستي، ليورا �سيكتر، 

جا�سا فرانكلين-هودج، جو�سيب اإم. بيكيه، األك�سندرا دوبرا، 

ع�ساف فران�سي�س، �ستيف هير�ست، غريغ مار�س، جينغ يو.

CITIE 2015 © حقوق الطبع محفوظة

جميع الحقوق محفوظة

وجهات النظر واالآراء الواردة في هذا التقرير ال ينبغي النظر 

اإليها كم�سورة مهنية تتعلق بموؤ�س�ستكم.

الحوا�صي والمراجع
1 .http://www.nyctecheconomy.com ،اقت�ساد مدينة نيويورك التقني

2 .http://www.citymart.com/blog ،سيتي مارت�

3 . http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en/content/big-data ،قيمة البيانات الكبيرة في اأوروبا، البحوث اال�ستراتيجية واأجندة االبتكار

4 .http://www.endeavor.org/blog/endeavor-insight-report-reveals-the-top-qualities-that- ،تقرير روؤية اإنديفر

entrepreneurs-look-for-in-a-city

�صكر وتقدير
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معلومات الت�سال

جون غب�سون

مدير االبتكار الحكومي

ني�ستا

john.gibson@nesta.org.uk

برنارد لو ما�سون

المدير التنفيذي العالمي للخدمة العامة

ا�ستراتيجية اأك�سنت�سر

bernard.le.masson@accenture.com

ماثيو روبن�سون

المدير التنفيذي الأبحاث ال�سيا�سات

معهد اأك�سنت�سر لالأداء العالي

matthew.c.robinson@accenture.com



معلومات الت�سال  

مركز االت�سال: 113 800 971+ 

�س.ب. 212000 دبي، االاإمارات العربية المتحدة

فاك�س: 1122 319 4 971+

info@thegovernmentsummit.org :البريد االاإلكتروني




