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 التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، باالأمني العام لالأمم املتحدة معايل بان كي مون ، 

امل�شارك يف اأعمال القمة احلكومية الثالثة

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم معايل الدكتور اإبراهيم حملب رئي�س وزراء جمهورية م�شر العربية 

والوفد املرافق امل�شارك يف اأعمال القمة

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، على هام�س القمة احلكومية اأ�شحاب 

املعايل وال�شعادة الوزراء العرب امل�شاركني يف اأعمال القمة احلكومية

التقي �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم بو كيون يون الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شام�شوجن    

لالإلكرتونيات على هام�س القمة احلكومية

التقى �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان على هام�س القمة احلكومية    

معايل روبرت كاليناك نائب رئي�س الوزراء ال�شلوفاكي

 التقى �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان على هام�س القمة احلكومية 

معايل روبرت كاليناك نائب رئي�س الوزراء ال�شلوفاكي 

 التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ال�شيد نيجريفان بارزاين رئي�س وزراء 

اإقليم كرد�شتان العراق 

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم    

الربوفي�شور كالو�س �شواب رئي�س منتدى دافو�س االقت�شادي العاملي

التقى �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان على هام�س القمة احلكومية   

معايل الدكتور �شالح املطلق نائب رئي�س الوزراء العراقي 

التقى �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان معايل قباد طالباين نائب رئي�س 

وزراء اإقليم كرد�شتان العراق

اجتماعات جانبية خالل القمة احلكومية 2015 
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2015القمة احلكومية الثالثة  

نبذة عن القمة احلكومية الثالثة 2015  
ال�شمو  برعاية وح�شور �شاحب  الثالثة  القمة احلكومية  عقدت 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

حكومات  "ا�شت�شراف  عنوان  حتت  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س 

امل�شتقبل" يف الفرتة من 9 اإىل 11 فرباير 2015.

ومن�شة  عامليتني،  جائزتني  احلكومية  القمة  فعاليات  �شمت 

خمتلف  يف  ملتحدثني  وجل�شات  احلكومي،  القطاع  يف  لالبتكار 

الذكية  واملدن  والتكنولوجية  وال�شحية  التعليمية  القطاعات 

ال�شمو  �شاحب  افتتح  كما  واالبتكار.  احلكومية  واخلدمات 

"متحف اخلدمات احلكومية  اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 

للجيل  ت�شورًا  �شم  والذي  احلكومية،  القمة  خالل  امل�شتقبلية" 

امل�شتقبل، ومعر�شًا يحوي تقنيات جديدة  القادم من حكومات 

احلكومية،  امل�شتقبلية  اخلدمات  لتقدمي  مرة  الأول  ت�شتخدم 

باالإ�شافة للعديد من التطبيقات واالبتكارات التي �شكلت جيال 

جديدا من اخلدمات احلكومية.

اآل نهيان، ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  األقي �شاحب 

الرئي�شية  الكلمة  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

الرئي�شية  اجلل�شات  يف  حتدث  واي�شا  الثالثة،  احلكومية  للقمة 

كال من الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 

و�شمو  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان، 

باالإ�شافة  اخلارجية.  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

الكلمة املتلفزة جلاللة امللكة رانيا العبداهلل قرينة امللك عبداهلل 

واجلل�شات  الها�شمية،  االردنية  اململكة  ملك  احل�شني  بن  الثاين 

مون،  كي  بان  معايل  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  الرئي�شة 

وموؤ�ش�س ورئي�س املنتدى االقت�شادي العاملي الربوفي�شور كالو�س 

�شواب، و معايل هوانغ وو بي نائب رئي�س الوزراء وزير التعليم يف 

جمهورية كوريا، كما تراأ�شت ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 

معايل  من  كال  و�شاركت  الرئي�شية،  اجلل�شات  اإحدى  مكتوم  اآل 

ال�شيخة لبنى القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل، وال�شيخة 

والتطوير،  لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  القا�شمي  بدور 

واالأمرية اأمرية الطويل يف جل�شة رئي�شية. 

وحتدثت اأي�شا معايل ماري كيفينيمي نائب االأمني العام ملنظمة 

يون  كيون  بو  ال�شيد  اإىل  اإ�شافة  والتنمية،  االقت�شادي  التعاون 

وال�شريك  لالإلكرتونيات  �شام�شونغ  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

املوؤ�ش�س ل�شركة اأبل ال�شيد �شتيف وزنياك، وغريهم من املتحدثني 

من اجلامعات العاملية واملنظمات الدولية املتخ�ش�شة.

وانطلقت القمة احلكومية بال�شراكة مع جمموعة من املنظمات 

واملنتدى  الدويل،  والبنك  املتحدة،  االأمم  راأ�شها  على  الدولية، 

والتنمية،  االقت�شادي  التعاون  ومنظمة  العاملي،  االقت�شادي 

والباحثني،  واالأكادمييني  العاملية  اجلامعات  من  وجمموعة 

القمة  وح�شر  العامل.  حول  دولة   93 حلكومات  وممثلني 

املتحدثني  قائمة  م�شارك. و�شمت   4000 اكرث من  احلكومية 

من خارج الدولة، اأكرث من 100 متحدث، على راأ�شهم. 

والتقارير  الدرا�شات  من  �شل�شلة  احلكومية  القمة  اأطلقت 

املتخ�ش�شة التي تن�شر الأول يف املنطقة، وذلك يف �شعيها لتكون 

جودة  جمال  يف  واخلربات  املعارف  لتبادل  اإقليمية  من�شة 

تقدمي اخلدمات احلكومية. 

على هام�س القمة احلكومية كّرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

للطائرات  االإمارات  "جائزة  يف  الفائزين  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

اجلائزة  اأطلق  قد  �شموه  وكان  االإن�شان"  خلدمة  طيار  بدون 

خالل فعاليات الدورة الثانية للقمة احلكومية 2014. 

ال�شمو  �شاحب  كّرم  احلكومية،  القمة  فعاليات  ختام  يف 

الثانية  بالدورة  الفائزين  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

على  املحمول"  الهاتف  عرب  حكومية  خدمة  "اأف�شل  جلائزة 

اجلامعات  طالب  وفئة  والعاملية  والعربية  الوطنية  امل�شتويات 

يف دولة االإمارات. 
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�شاحب ال�ش��مو ال�ش��يخ محمد بن را�ش��د اآل مكتوم يلتقي �ش��ركاء القمة الحكومية
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اجلل�شات الرئي�شية
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كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي

كلمة رئي�شية
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" القمة الحكومية هي قمة االبتكار .. قمة االزدهار .. قمة الهمم التي ال تعرف االنك�شار "
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" هذه القمة ا�شتثنائية .. تكلم فيها اأخي و�شديقي و�شاحب طريقي محمد بن زايد، تكلم 

فيها عن الما�شي و�شعوباته والحا�شر وتحدياته وتكلم عن الم�شتقبل الم�شرق .. وتكلم بالروح 
االإيجابية وكان يقودنا للم�شتقبل بالطاقة االإيجابية وهذا ما يذكرنا بال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه "
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" الم�شتقبل �شيكون لمن ي�شتطيع تخيله وت�شميمه وتنفيذه "

القمة احلكومية الثالثة 29القمة احلكومية الثالثة28



الكلمة الرئي�شية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة

كلمة رئي�شية

القمة احلكومية الثالثة 31القمة احلكومية الثالثة30



" مجتمع االإمارات متما�شك بروح االتحاد، والبيت متوحد باإذن اهلل. نحن بخير بوجود هذه الروح 

والتفاني من اأبناء وبنات الوطن، وم�شتقبلنا بخير في هذا البلد بتوفيق من اهلل وبهمتكم "

القمة احلكومية الثالثة 33القمة احلكومية الثالثة32



" اإننا اليوم نفكر ونخطط لخم�شين �شنة قادمة، ولم�شلحة االأجيال، عبر بناء اقت�شاد متنوع 

ومتين وم�شتدام، ال يعتمد على الموارد التقليدية، ويفتح اآفاقا واعدة ت�شاهم في تعزيز 
مقومات وقدرات الدولة "
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 " بعد 50 �شنة �شينفذ النفط والغاز من منطقتنا، وحكومة  االإمارات  تفكر من االآن 

بالم�شتقبل، خالل العقود الخم�شة المقبلة "

القمة احلكومية الثالثة 37القمة احلكومية الثالثة36



املواطنة االإيجابية

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

جل�شة رئي�شية
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 " اإن المواطنة االإيجابية تتمثل في التفاعل بروح اإيجابية واإنها الركيزة الكبرى 

في نجاح حكومات الم�شتقبل "

القمة احلكومية الثالثة 41القمة احلكومية الثالثة40



" االأمن .. جودة الخدمات.. واال�شتقرار.. هي النتائج الطبيعية والحتمية للمواطنة االإيجابية "

القمة احلكومية الثالثة 43القمة احلكومية الثالثة42



جل�شة رئي�شية

االبتكار يف التعليم

�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان
 نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 

رئي�ش املجل�ش الوزاري للخدمات

القمة احلكومية الثالثة 45القمة احلكومية الثالثة44



" تعلمنا من زايد اأن االبتكار هو الحياة.. و�شر تفوق الدول و�شدارتها "

القمة احلكومية الثالثة 47القمة احلكومية الثالثة46



" االبتكارات الموجودة �شنعتها عقول مبدعة .. وظيفتنا في الحكومة اأن نعمل على �شناعة 

هذه العقول .. و�شناعة البيئة المحفزة لهذه العقول "

القمة احلكومية الثالثة 49القمة احلكومية الثالثة48



جل�شة رئي�شية

#نحن_االإمارات
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان

 وزير اخلارجية

القمة احلكومية الثالثة 51القمة احلكومية الثالثة50



" اإن دول��ة االإم��ارات كانت و�ش��تبقى اأر�ص الفر�ص، واإن �ش��عب االإم��ارات بهويته 

االإ�ش��المية العريق��ة �ش��يبقى دائما �ش��فيرا لل�ش��الم، وم�ش��درًا لق�ش���ص النجاح واالإلهام "

القمة احلكومية الثالثة 53القمة احلكومية الثالثة52



 " اإن االإن�ش��ان ه��و اأ�شا���ص كل عملية ح�شارية وهو مح��ور كل عملية تقدم، 

فالعن�شر الب�ش��ري هو اللبنة االأ�شا���ص في بناء االأوطان "

القمة احلكومية الثالثة 55القمة احلكومية الثالثة54



حتقيق التوازن بني اجلن�شني يف احلكومات

جل�شة نقا�شية

تراأ�شت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم 

عنوان  حتت  نقا�شية  جل�شة  للمراأة،  دبي  موؤ�ش�شة  رئي�شة 

خالل  احلكومات"  يف  اجلن�شني  بني  "التوازن  حتقيق 

وا�شح  تعريف  اإيجاد  اجلل�شة  احلكومية. ناق�شت  القمة 

مل�شاألة "التوازن" من خالل تو�شيفه باأنه منح املراأة فر�شة 

امل�شاواة  وكذلك  احلكومي  العمل  يف  الرجل  مع  مت�شاوية 

يف  امل�شاركة  على  والقدرة  واملوارد  واملكافئات  احلوافز  يف 

احلياة العامة على قدم امل�شاواة مع الرجل. 

وطرحت اأمثلة على التوازن بني الرجل واملراأة عامليا ومنها 

احلياة  يف  وامل�شاركة  الربملاين،  للتمثيل  الرت�شح  يف  احلق 

والوزارية  القيادية  التنفيذية  املنا�شب  وتقلد  ال�شيا�شية 

يف  التوازن  وكذلك  الدبلوما�شي  والعمل  االإدارة  وجمال�س 

التعليم والتدريب والتعيني والرتقية واملميزات والفر�س.

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأعلن 

دبي، عن  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 

برئا�شة  اجلن�شني"  بني  للتوازن  االإمارات  "جمل�س  ت�شكيل 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  حرم 

جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س املجل�س الوزاري 

اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  منال  ال�شيخة  �شمو  للخدمات 

للمراأة" يف دفعة جديدة قوية  "موؤ�ش�شة دبي  مكتوم رئي�شة 

توؤكد وتدعم جهود دولة االإمارات الرامية لتفعيل دور املراأة 

ك�شريك اأ�شا�شي يف �شنع امل�شتقبل.  جاء ذلك خالل زيارة 

�شموه جلل�شة "التوازن بني اجلن�شني يف احلكومات".
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" اإن الم�شاواة بين الرجل والمراأة اأ�شبحت من اأهم متطلبات نجاح وازدهار المجتمعات 

المتح�شرة، واإن التوازن بين الجن�شين في الحقوق والواجبات هو اأحد ال�شبل الرئي�شة لتحقيق 
ال�شعادة واالأمن واال�شتقرار والرخاء والتقدم لل�شعوب .. اإن دولة االإمارات كانت �شباقة في 

هذا الم�شمار بما كفلته للمراأة من م�شاواة مع الرجل في مختلف مجاالت الحياة "
�سمو ال�سيخة منال بنت محمد بن را�سد اآل مكتوم
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اليوم االأول
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كلمة متلفزة

كلمة جاللة امللكة رانيا العبداهلل للقمة احلكومية

جاللة الملكة رانيا العبداهلل
المملكة االردنية الها�سمية 

كلمة جاللة امللكة رانيا العبداهلل للقمة احلكومية

 .2015 �شاركت جاللة امللكة رانيا العبداهلل بكلمة للقمة احلكومية 

واأّكدت جاللتها يف كلمتها على �شرورة ر�شم �شيا�شات ت�شمن تعليما 

نوعيا الأبنائنا وتغر�س فيهم قيم الدين احلنيف، والوطنية، والتعاي�س، 

والعمل اجلاد، وتبّني �شيا�شات ترعى املواهب والقدرات وتبّني االأفكار 

اخلاّلقة وامل�شاريع الريادية، وت�شمن خلق فر�س عمل كافية لل�شباب 

ال�شتيعاب الداخلني اجلدد اإىل �شوق العمل. ويف ختام كلمتها اأعربت 

جاللتها عن احلاجة للم�شي معا للو�شول اإىل واقع جديد واآمن �شمته 

التعاي�س واالحرتام، وهدفه حياة كرمية لالإن�شان، وحت�شني االأجيال 

وت�شليحهم بقيم الدين احلنيف والوطنية والعلم النافع.

القمة احلكومية الثالثة 63القمة احلكومية الثالثة62



" علين��ا ر�ش��م �شيا�ش��ات ت�شم��ن تعليم��ا نوعي��ا الأبنائن��ا وتغر���ص فيهم قيم الدي��ن الحنيف 

والوطني��ة والتعاي���ص والعم��ل الج��اد وتبني �شيا�ش��ات ترع��ى المواهب والقدرات 
وتبن��ي االأف��كار الخالق��ة والم�ش��اريع الريادي��ة وت�شمن خلق فر���ص عمل كافية لل�ش��باب 

ال�ش��تيعاب الداخلي��ن الجدد اإلى �ش��وق العمل "
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جل�شة رئي�شية

كلمة معايل بان كي مون 

معالي بان كي مون
االأمين العام لمنظمة االأمم المتحدة 

كلمة معايل بان كي مون 

اأثنى معايل االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون يف جل�شة رئي�شية 

موؤكدا  لالبتكار  عاما   2015 اإعالن  على  احلكومية  القمة  خالل 

احلكومة  بني  اال�شرتاتيجي  للتعاون  حافزا  �شيكون  االأمر  هذا  اأن 

وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س. 

ودعا االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل املزيد من التعاون بني القطاعني 

املجتمعي.  والتغيري  االقت�شادي  النمو  لتحفيز  واخلا�س  احلكومي 

االأكرث  االأمن  املتحدة على حتديات  العام لالأمم  االأمني  كلمة  وركزت 

املتحدة  االأمم  دولية،  "وكمنظمة  قائاًل:  عاملنًا،  تواجه  التي  اإحلاحًا 

اأنه  اأنوه  اأن  "واأود  "�شياغة رد عاملي" على هذه التحديات.  تعمل على 

تعزيز  على  العمل  القوية  املتحدة  واالأمم  الفاعلة  احلكومات  مبقدور 

م�شتقبل اأكرث �شالمًا وم�شتدامًا للجميع."
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 " لق��د اأثب��ت القط��اع الخا�ص قدرت��ه على خدم��ة الم�شلح��ة العامة بطريق��ة مبتكرة 

 ويتوج��ب عل��ى القيادات والحكوم��ات اليوم ا�شتك�ش��اف العوام��ل التي تحرك 
 الممار�ش��ات الم�ش��تدامة ف��ي قطاع االأعمال االأم��ر الذي تتعاون االأم��م المتحدة 

لتحقيق��ه اإلى جان��ب الحكومات "
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" اإن القمة جمعت تحت مظلتها كافة الم�ش��وؤولين من �ش��تى اأنحاء العالم من روؤ�ش��اء 

دول ووزراء و�شانع��ي الق��رار وغيرها من اأج��ل تبادل المعرفة والخب��رات للعمل على تطوير 
العم��ل الحكومي ف��ي مختلف مجاالت الحياة "
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جل�شة رئي�شية

م�ش�ر امل�شتقبل

معالي المهند�ش اإبراهيم محلب
 رئي�ش مجل�ش الوزراء ال�سابق

جمهورية م�سر العربية 

م�ش�ر امل�شتقبل

امل�شرية  احلكومة  اأن  على  حملب  اإبراهيم  املهند�س  معايل  اأكد 

�شاملة،  واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  على درب حتقيق  قدما  ما�شية 

والربامج  النوعية  واملبادرات  امل�شاريع  من  �شل�شلة  خالل  من 

االإ�شالحية.

�شعب  جتربة  باأنها  و�شفها  التي  م�شر  جتربة  عن  معاليه  وحتدث 

ال�شعب  هذا  متطلبات  بتنفيذ  تعهدت  وحكومة  م�شتقبله،  ا�شت�شرف 

على اأكمل وجه.

اآخر خطوة يف  امل�شي قدما ال�شتكمال  اأن م�شر عازمة على  واأو�شح 

خارطة الطريق والو�شول اإىل حمطتها النهائية املتمثلة يف انتخابات 

جمل�س النواب الو�شيكة، لتكتمل بذلك اأركان الدولة املدنية احلديثة. 
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 " بداأن��ا خط��ة اإ�ش��الح اقت�ش��ادي تنتهج التنمي��ة الم�ش��تدامة وتعتم��د نموذجًا يقوم
عل��ى روؤية قيادة واإرادة �ش��عب "
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معالي محمد عبداهلل القرقاوي
 وزير �سوؤون مجل�ش الوزراء,

 رئي�ش اللجنة المنظمة للقمة الحكومية, 
دولة االإمارات العربية المتحدة 

البروفي�سور كالو�ش �سواب
موؤ�س�ش ورئي�ش المنتدى االقت�سادي العالمي 

جل�شة رئي�شية

املنظور العاملي اجلديد وتاأثريه على دور احلكومات

املنظور العاملي اجلديد وتاأثريه على دور احلكومات

الوزراء،  جمل�س  �شوؤون  وزير  القرقاوي  عبداهلل  حممد  معايل  قال 

الدورة  اأن  اجلل�شة  بداية  يف  احلكومية  للقمة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

الثالثة للقمة احلكومية تاأتي يف اإطار الروؤية ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو 

خدمة  باأن  توؤمن  التي  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

واأحد  والرخاء  اال�شتقرار  مفاتيح  اأهم  هما  بيئته  وتطوير  االإن�شان 

اأ�شرار بناء املجتمعات االآمنة املنتجة واملبدعة، وذكر معاليه ان القمة 

احلكومية تنطلق حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لتكون قمة 

وهو  هدف  واأ�شمى  غاية  اأنبل  لتحقيق  واملواهب  العقول  اأف�شل  جتمع 

حتقيق �شعادة االإن�شان وراحته وا�شتقراره لي�س فقط حمليا بل لتكون 

الربوفي�شور كالو�س  األقى  ثم  وللعامل.  ملنطقتنا  االإمارات  ر�شالة  هذه 

�شواب، موؤ�ش�س ورئي�س املنتدى االقت�شادي العاملي كلمة رئي�شية حتت 

اأّكد  احلكومات«،  دور  على  وتاأثريه  اجلديد  العاملي  املنظور   « عنوان 

فيها على اأن ال�شراحة وال�شفافية والقيادة امل�شوؤولة هي اأدوات ت�شاعد 

القيادات على ك�شب ثقة �شعوبها.
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" خدم��ة االإن�ش��ان وتطوي��ر بيئت��ه هي اأه��م مفاتيح اال�ش��تقرار والرخاء واأحد اأ�ش��رار بناء 
المجتمع��ات االآمن��ة المنتج��ة والمبدعة "
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" اإن العالم يواجه اأزمة ثقة، وهو يحتاج اإلى قيادة تت�ش��م بالفعالية ال�ش��تعادة تلك الثقة "
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" لق��د انتقلن��ا اإل��ى ع�ش��ر المواهب واالبت��كار وتوظيفه ف��ي التط��ور االقت�شادي ولهذا 

فالب��د م��ن تركي��ز الحكوم��ات على بناء عالقات م��ع القطاع الخا���ص لبناء نظ��ام متكامل 
ف��ي االأداء الحكوم��ي يق��ود اإلى التمي��ز وتحقيق مع��دالت تناف�ش��ية عالية "
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جل�شة رئي�شية

التعليم: القوة الرئي�شية لتنمية كوريا

معالي هوانغ وو يي
 نائب رئي�ش الوزراء, وزير التعليم, 

جمهورية كوريا

التعليم: القوة الرئي�شية لتنمية كوريا

يي  وو  هوانغ  معايل  الكوري  التعليم  وزير  الوزراء،  رئي�س  نائب  اأكد 

مبادئ  تعزيز  �شرورة  على   2015 الثالثة  احلكومية  القمة  خالل 

كما  التعليمية،  العملية  يف  رئي�شية  كاأ�ش�س  وال�شعادة  االأخالقيات 

املدر�شي،  التعليم  تطوير  يف  واالبتكار  االإبداع  دور  اأهمية  على  اأكد 

ابتكاراتهم  تبني  طريق  عن  الطلبة  ت�شجيع  �شرورة  على  م�شددا 

وابداعاتهم، واالعتماد على الف�شول الدرا�شية املرنة للتخفيف على 

كوريا  اأن  اإىل  الفتا  مواهبهم،  واكت�شاف  الدرا�شة،  معاناة  الطلبة 

التعليمي لطلبتها  امل�شتوى  لرفع  �شاملة  اإ�شالحات  تنفيذ  اإىل  عمدت 

5 �شنوات تركز على حماور عدة لتلبية احتياجات  عرب خطة مدتها 

النمو االقت�شادي العاملي.
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لزامي��ة التعلي��م وتمكي��ن الجميع من  " اإن نج��اح النم��وذج الك��وري يق��وم عل��ى اعتم��اد اإ

الح�ش��ول علي��ه، وتعزي��ز اال�ش��تثمارات الحكومي��ة ف��ي تطوي��ر التعلي��م والنظ��م الخا�ش��ة 
15 عام��ًا يمتلك��ون مه��ارات متميزة  ب��ه، وم��ن خ��الل هذا ف��اإن الطلب��ة الكوريي��ن بعمر 

عل��ى م�ش��توى العال��م في مج��االت الق��راءة والريا�شي��ات والعلوم "
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جل�شة رئي�شية

معالي ال�سيخة لبنى خالد القا�سمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي
دولة االإمارات العربية المتحدة 

ال�سيخة بدور �سلطان القا�سمي
رئي�ش هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير )�سروق(

دولة االإمارات العربية المتحدة

االأميرة اأميرة الطويل
�سيدة اأعمال ونا�سطة في العمل الخيري

المملكة العربية ال�سعودية 

 قياديات عربيات: 
من الروؤية اإىل الريادة

معالي غادة فتحي اإ�سماعيل والي
 وزيرة الت�سامن االجتماعي

جمهورية م�سر العربية

محاور الجل�سة: 

ال�سيدة منتهي الرمحي 
مذيعة قناة العربية
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 قياديات عربيات: 
من الروؤية اإىل الريادة

ناق�شت اجلل�شة الرئي�شية التحديات التي تواجه املراأة العربية، و�شبل 

متكينها وتعزيز م�شاركتها �شواء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س، من 

اللواتي  املتحدثات  من  متميزة  نخبة  وخربات  جتارب  عر�س  خالل 

بل  العربي فقط  العامل  لي�س يف  الن�شائية  القيادات  اأبرز  يعتربن من 

على م�شتوى العامل. 

واأجمعت املتحدثات على �شرورة �شن ت�شريعات تعزز دور املراأة، اإىل 

التنمية  عملية  يف  م�شاهمتها  لتحفيز  لها  نوعي  تعليم  تقدمي  جانب 

�شيا�شات  ر�شم  �شرورة  وعلى  امل�شتدامة،  واالجتماعية  االقت�شادية 

اأفراد املجتمع وذلك  تعليمية جديدة ت�شمن امل�شاركة العادلة جلميع 

�شعيا ال�شتثمار الطاقات الكامنة يف البلدان العربية.
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" من ال�شروري توفير دعم للمراأة من خالل 

ال�شيا�شات والت�شريعات، واإ�شدار قرارات 
على اأعلى الم�شتويات ت�شاهم في تغيير 

التفكير تجاه المراأة "
االأمرية اأمرية الطويل

" يج��ب توجي��ه ال�شيا�ش��ات الحكومية نحو 

 تعزي��ز دور الم��راأة العربية من خالل 
عملي��ة التعلي��م المتكامل��ة "

معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي

" اإن المراأة تطالب بحقها لكفاءتها 

ولي�ص فقط لم�شاواتها بالرجل "
معايل غادة فتحي اإ�سماعيل وايل

" �ش��ن ت�ش��ريعات تتيح للمراأة ت�ش��لم 

اأدوار قيادي��ة، حيث تواج��ه حاليًا 
خي��ارًا بين عمله��ا واأطفالها "

ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي
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جل�شة رئي�شية 

 الريادة والبقاء يف املقدمة: 
منوذج �شام�شونغ يف االبتكار

ال�سيد بو كيون يون
الرئي�ش التنفيذي ل�سركة �سام�سونغ لالإلكترونيات

جمهورية كوريا الجنوبية 

 الريادة والبقاء يف املقدمة: 
منوذج �شام�شونغ يف االبتكار

بو  ال�شيد  لالإلكرتونيات  �شام�شونغ  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأ�شار 

كيون خالل اجلل�شة الرئي�شية، اإىل اأن ال�شركة تعتمد يف جناحها على 

3 مرتكزات هي: املنتج واإدارة العمليات والعن�شر الب�شري املوظفني 
الثالث هو ما  املرتكزات  اأن االهتمام بهذه  اأو اجلمهور، مبينا  منهم 

يقف وراء ق�شة جناح �شام�شونغ. وا�شتعر�س خالل اجلل�شة جمموعة 

تعاملها مع  وكيفية  التي ميزتها عن مناف�شيها  ال�شركة  ابتكارات  من 

اأوىل  عن  وحتدث  م�شريتها.  خالل  واجهتها  التي  التحديات  جممل 

باأربعني  1938، فقال:" بداأنا  خطوات جمموعة �شام�شوجن يف العام 

اأحالمنا كانت كبرية وروؤيتنا بعيدة املدى، حيث  موظف فقط، ولكن 

كنا نتطلع اإىل 100 عام يف امل�شتقبل، وكان هدفنا االأول هو البقاء، 

ثم املناف�شة عن طريق تقدمي منتجات عالية اجلودة، وهدفنا النهائي 

هو اأن ت�شبح �شام�شوجن موؤ�ش�شة �شناعية رائدة على املدى الطويل..." 
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" نح��ن ن��رى اأمامنا فر�ش��ًا ال تحديات، وال نتوقف اأبدًا عن االبت��كار. وتعود قدرتنا على 

االبت��كار اإلى �شيا�ش��ة هادفة للغاي��ة تعتمد على المنتجات والعمليات والنا���ص، فاإذا 
م��ا اأردن��ا �شنع اأف�شل المنتج��ات، فعلينا االلتزام باأف�ش��ل العمليات، واإذا ما اأردنا تطوير 

اأف�ش��ل العمليات، فنحن بحاج��ة اإلى اأف�شل الكوادر "
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جل�شة حوارية 

 اإنرتنت كل االأ�شياء: 
ال�شبكة الرقمية واأثرها يف حتول اخلدمات يف امل�شتقبل 

ال�سيد كيفن كيلي
ال�سريك الموؤ�س�ش لمجلة وايرد

الواليات المتحدة االأمريكية 

 اإنرتنت كل االأ�شياء: 
ال�شبكة الرقمية واأثرها يف حتول اخلدمات يف امل�شتقبل

قال ال�شيد كيفن كيلي خالل اجلل�شة اإن كافة  حكومات العامل باتت 

نقلة  الإحداث  الرقمية  ال�شبكة  خالل  من  خدماتها  لتقدمي  ت�شعى 

نوعية يف اأدائها، متوقعًا توا�شل هذا االجتاه خالل ال�شنوات املقبلة، 

مع حدوث تغري يف االأدوات واال�شرتاتيجيات املعتمدة يف هذا املجال. 

التكنولوجيا  ا�شتخدامات  يف  النوعية  النقلة  عن  كيلي  حتدث  كما 

اإىل  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  االأفراد  انتقال  مع  العامل،  يف 

املتاحة  العديدة  التوا�شل  وقنوات  ال�شحابية  التقنيات  ا�شتخدام 

اليومية  احلياة  �شمن  االأمور  من  الكثري  اأن  اإىل  واأ�شار  خاللها.  من 

وتوقع  االإنرتنت،  ب�شبكة  باآخر  اأو  ب�شكل  مرتبطة  باتت  لالإن�شان 

واأجهزة  الذكية  الهواتف  مكان  يحل  االأجهزة  من  جديد  جيل  ظهور 

املزيد  وتوافر  ال�شبكية  اخلدمات  �شرعة  وتنامي  اللوحية  الكمبيوتر 

من الو�شائل التي ميكن من خاللها للم�شتخدم العادي االطالع على 

بياناته.
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" اإن الكثي��ر م��ن االأم��ور �شم��ن الحياة اليومية لالإن�ش��ان بات��ت مرتبطة ب�ش��كل اأو باآخر 

ب�ش��بكة االإنترن��ت، واأتوق��ع ظهور جي��ل جديد من االأجه��زة يحل مكان الهوات��ف الذكية 
واأجه��زة الكمبيوت��ر اللوحي��ة وتنام��ي �ش��رعة الخدمات ال�ش��بكية وتواف��ر المزيد من 

الو�ش��ائل الت��ي يمك��ن من خالله��ا للم�ش��تخدم العادي االطالع عل��ى بياناته "
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جل�شة حوارية 

هل تق�شي مدار�ص اليوم على االبتكار؟

ال�سير كين روبين�سون
خبير في التعليم واالإبداع

المملكة المتحدة 

هل تق�شي مدار�ص اليوم على االبتكار؟

أن  احلوارية  اجلل�شة  خالل  حديثه  يف  روبن�شون  كني  ال�شري  اعترب 

قوة االبتكار هي اأعظم هبة لالإن�شانية، لهذا ينبغي تطوير هذه القوة 

وقت م�شى،  اأي  اأكرث من  االآن  واملوهبة  للقدرة  وابتكار مفهوم جديد 

مل  تكنولوجية  ثورة  العامل  فيها  ي�شهد  التي  الفرتة  هذه  يف  خا�شة 

تطوير  �شرورة  اإىل  روبن�شون،  ونبه  تاريخيها.  يف  الب�شرية  ت�شهدها 

املواهب  باكت�شاف  االكتفاء  وعدم  االأ�شخا�س  لدى  االبتكار  قدرات 

اأمر  االإبداع  اأن  اإىل  م�شريا  تطويرها،  على  العمل  بل  واالإبداعات، 

اأن يكون تطوير  طبيعي ومالزم لالإن�شان، لكن يجب تطويره، ويتعني 

.وقال  للتعليم  االأ�شا�شي  الهدف  هو  للطالب  االإبداعية  القدرات 

اأنه الحظ من �شياق جتربته الطويلة يف التعليم، اأن غالبية  روبن�شون 

طالب املدار�س ال يكت�شفون مهاراتهم وقدراتهم الكامنة خالل مراحل 

باأي  يتمتعون  اأنهم ال  يعتقدون  البالغني  الكثري من  اأن  درا�شتهم، كما 

مواهب خا�شة، ولهذا فاإن الكثري من املوظفني ال ي�شتمتعون بالوظائف 

التي يوؤدونها، اأو باحلياة التي يعي�شونها، حتى اأن ن�شبة هامة منهم مل 

تخطط  للقيام باملهن التي ي�شغلونها.
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 " يجب تعزيز القدرات االبتكارية، واالرتقاء بالنظم التعليمية ب�شكل يت�شم باالبتكار 

ل�شمان تطوير القدرات الب�شرية القادرة على ترجمة الخيال وتحقيقه على اأر�ص الواقع "
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 اال�شتثمار يف االبتكار: 
الفكرة التي �شتغري م�شتقبل القطاع ال�شحي

محاور الجل�سة: 

الدكتور �سقر المعال
نائب مدير م�ست�سفى القا�سمي

دولة االإمارات العربية المتحدة

جل�شة حوارية 

 اال�شتثمار يف االبتكار:
 الفكرة التي �شتغري م�شتقبل القطاع ال�شحي

والكلفة  العامل  عرب  العمرية  الزيادة  اأثر  احلوارية  اجلل�شة  ناق�شت 

العالج،  يف  احلا�شمة  التقنية  وا�شتخدام  ال�شحية،  للرعاية  العالية 

و�شرورة التطوير والتجديد يف الرعاية ال�شحية. اإن الرعاية ال�شحية 

يف العامل مر�شحة لتحقيق تطور غري م�شبوق خالل العقد القادم، اإذا 

مت اإيالء القطاع االهتمام الذي ي�شتحقه، ومت اعتماد مفاهيم مبتكرة 

يف عمليات التطوير.

كما مت التنويه اإىل اأن هناك توجه متنام يف العامل ال�شتخدام التقنيات 

احلديثة لالرتقاء باخلدمات ال�شحية خ�شو�شًا مع ارتفاع ن�شبة كبار 

ال�شن �شمن العديد من الدول، االأمر الذي يتطلب الكثري من االبتكار 

التي يعانون منها ومراقبتهم  تاأثريات االأمرا�س  لبحث طرق تقلي�س 

�شحيًا ب�شكل يت�شم بقدر كبري من الكفاءة.

تلعب دورا يف حتقيق م�شتويات  التقنيات احلديثة  اأن  تو�شيح  كما مت 

ومقدمي  لالأطباء  وال�شحية، حيث ميكن  الطبية  الرعاية  اأف�شل من 

عرب  مر�شاهم  مع  التوا�شل  اليوم  وال�شحية  الطبية  اخلدمات 

وتقدمي  الرقمية،  التكنولوجيا  عرب  حاالتهم  وت�شخي�س  االإنرتنت 

خدمات الرعاية ال�شحية لهم.

ال�سيد جوناثان فليمنغ
رئي�ش �سبكة التميز في خدمات الرعاية ال�سحية

الواليات المتحدة االأمريكية

ال�سيد كري�ستوفر كوبرن
نائب رئي�ش �سركة »بارتنرز« للرعاية ال�سحية

الواليات المتحدة االأمريكية
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 " يوجد توجه متنام في العالم 
ال�شتخدام التقنيات الحديثة لالرتقاء 

بالخدمات ال�شحية "
ال�سيد جوناثان فليمنغ

" اأنه من المتوقع اأن ت�شبح الخاليا 
 الجذعية حاًل للكثير من االأمرا�ص خالل

10 �شنوات "
ال�سيد كري�ستوفر كوبرن
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جل�شة حوارية

كيف �شت�شهم الثورة الرقمية يف اإعادة ر�شم معامل 
االقت�شاد الرقمي العاملي؟ 

د. اإيريك براينيولف�سن
مدير مركز االقت�ساد الرقمي بمعهد ما�سات�سو�ست�ش للتكنولوجيا

 كيف �شت�شهم الثورة الرقمية يف اإعادة ر�شم
 معامل االقت�شاد الرقمي العاملي؟

على  الرقمية  الثورة  تاأثري  براينيولف�شن،  اإريك  الدكتور  ا�شتعر�س 

االأعمال  ممار�شة  طريقة  تغيري  يف  املحوري  ودورها  النا�س،  حياة 

وم�شتقبل اخلدمات احلكومية. واأكد براينيولف�شن على �شرورة تاأقلم 

الرقمية،  الثورة  اأحدثتها  التي  املت�شارعة  املتغريات  مع  احلكومات 

من  تاأثرياتها  مع  للتعامل  احلكومات  ت�شتعد  اأن  �شرورة  اإىل  الفتًا 

اإىل  اجلديدة،  التعليمية  املتطلبات  تلبي  مبتكرة  حلول  طرح  خالل 

التكنولوجيا احلديثة.  اآليات تنظم ا�شتخدامات  جانب �شرورة و�شع 

الب�شري،  الدماغ  لقدرات  واالآالت  االأجهزة  مناف�شة  فر�شية  وناق�س 

الوظائف،  يف تطور بات ي�شكل حتديًا كبريًا مل�شتقبل عدد متنام من 

وي�شكل قلقًا لكثري من العاملني ب�شاأن م�شتقبل وظائفهم، االأمر الذي 

يحتم على احلكومات اإعادة التفكري يف تداعيات هذه التطورات على 

النا�س واملجتمعات ب�شكل عام.  

"فنحن  لها  االإن�شان  تطوير  بحجم  مرتبط  االآالت  تطور  اأن  واأكد 

الت�شاوؤم  عدم  يتعني  اأنه  اإال  ملجتمعنا"،  �شيحدث  ماذا  يقرر  من 

املت�شارع  النمو  اأن  رغم  الروبوتات  تطور  �شرعة  من  التخوف  اأو 

على  اقت�شادية  م�شكلة  �شيخلف  الرقمية  الثورة  ملخرجات 

حاجة  قل�شت  بدرجة  التقنيات  تطور  ت�شارع  ب�شبب  املجتمعات 

بع�س ال�شركات لفئات معينة من الوظائف. 
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" اأعطتن��ا التكنولوجي��ا الق��درة لتغيي��ر العال��م، ولكنن��ا ن�ش��هد تحواًل جدي��دًا اليوم وهو ما 

نطل��ق علي��ه ت�ش��مية ع�ش��ر االآالت الثان��ي، حيث اأن ه��ذه التقني��ات اأ�شبح��ت تعطينا مزيدًا 
م��ن الق��وة الذهني��ة، عبر اأجه��زة الكمبيوت��ر والبرمجي��ات والبيان��ات المتطورة، ما اأتاح 

اإمكاني��ة اتخاذ الق��رارات عن طريق االآالت "
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جل�شة حوارية

عندما تفكر احلكومات كرواد االأعمال

البروفي�سورة ماريانا ماتزوكاتو
خبيرة في االبتكار االقت�سادي, جامعة '�سا�سيك�ش''

المملكة المتحدة

عندما تفكر احلكومات كرواد االأعمال

االقت�شادي  االبتكار  خبرية  ماتزوكاتو  ماريانا  الربوفي�شورة  اأكدت 

دور  لعب  احلكومي  القطاع  على  يتعني  اأنه  على  �شا�شيك�س  جامعة  يف 

قوية  �شراكات  ببناء  االكتفاء فقط  االبتكار، وعدم  اأ�شا�شي يف عملية 

مع القطاع اخلا�س يف هذا املجال.

"عندما  جل�شة  خالل  حديثها  يف  ماريانا  الربوفي�شورة  وقالت 

خلق  احلكومات  على  يتعني  اأنه  االأعمال"  كرواد  احلكومات  تفكر 

تكون  اأن  على  لها  التابعة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  خمتلف  حتفز  بيئة 

القطاع  الأن  املبتكرة،  واملبادرات  االأفكار  واحت�شان  لالإبداع  مهدًا 

االبتكار،  ب�شل�شة  البدء  دورًا حموريًا يف  الدوام  على  لعب  احلكومي 

مراحل  عرب  قدمًا  لالنطالق  اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  وفتح 

جديدة �شمن هذه ال�شل�شلة.
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 " عل��ى الحكوم��ات اال�ش��تثمار المكث��ف ف��ي مختل��ف القطاعات بم��ا فيها البيئ��ة وال�شحة 

الأن الحكوم��ات تظ��ل منب��ع االبت��كار، وال يتعي��ن عليه��ا التخلي عن القي��ام بهذا الدور "
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جل�شة حوارية

 حكومة اإ�شتونيا الرقمية: 
جتارب متميزة يف اخلدمات احلكومية االإلكرتونية والذكية 

ال�سيد تافي كوتكا
 نائب االأمين العام لتكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت في وزارة االت�ساالت وال�سوؤون االقت�سادية, 

جمهورية اإ�ستونيا

 حكومة اإ�شتونيا الرقمية: 
جتارب متميزة يف اخلدمات احلكومية االإلكرتونية والذكية 

ا�شتعر�س ال�شيد تايف كوتكا، جتارب اخلدمات احلكومية االإلكرتونية 

يف  املتقدمة  الدول  من  تكون  اأن  لها  اأتاحت  والتي  بالده  يف  والذكية 

اإ�شدار  يف  بالده  مبادرة  عن  وحتدث  املعلومات.  تكنولوجيا  جمال 

»الهوية الذكية« التي تت�شمن كافة املعلومات التي حتتاجها املوؤ�ش�شات 

من  اإلكرتونيا  معامالتهم  كافة  اإجراء  حلامليها  يتيح  ما  احلكومية، 

خاللها، دون احلاجة للوثائق الورقية، وتغطي جميع املعامالت اليومية 

التي يجريها الفرد �شواء على ال�شعيد التجاري اأو الطبي اأو ال�شيا�شي.

للحكومات،  متناميا  حتدّيًا  ي�شكل  االإلكرتوين  االأمن  اأن  على  واأّكد 

وذلك  تطوره  وت�شريعات  اأنظمة  بو�شع  التفكري  عليها �شرورة  يفر�س 

ل�شمان حماية وخ�شو�شية بيانات املواطنني. 
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 " اعتمدن��ا نهج��ًا يعتم��د ا�ش��تخدام اأح��دث التقني��ات ف��ي تقدي��م الخدمات
 الحكومي��ة، وتطبي��ق مب��ادرات نوعي��ة ت�ش��اهم ف��ي دع��م م�ش��يرة التنمية

االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة "
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جل�شة حوارية

�سعادة جيم �سيلتين
 نائب االأمين العام لوزارة التعليم, 

الواليات المتحدة االأمريكية

ال�سيد دينو فاركي
المدير التنفيذي وع�سو مجل�ش االإدارة, مجموعة »جيم�ش«

االإمارات العربية المتحدة

ال�سيد اأنانت اأغاروال
المدير التنفيذي ل�سركة »اإدك�ش«

الواليات المتحدة االأمريكية

م�شتقبل التعليم الذكي

محاور الجل�سة: 

ال�سيد جون دفتريو�ش
مذيع قناة �سي اأن اأن 
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م�شتقبل التعليم الذكي

األقت جل�شة »م�شتقبل التعلم الذكي« ال�شوء على التحديات واملعوقات 

التي تواجه التعلم الذكي يف املنطقة والعامل، والتي جاء يف �شدارتها 

اإىل  الراهنة،  للمتطلبات  منا�شبتها  وعدم  التعليمية  املناهج  قدم 

وحمدودية  املوؤهلة  الكفاءات  نق�س  بني  ترتاوح  اأخرى  عوامل  جانب 

اال�شتثمار يف التقنيات احلديثة، و�شعف البنى التحتية للمدار�س.

وتطرقت اجلل�شة اإىل احللول التي ميكن تقدميها مل�شكلة ارتفاع كلفة 

اأفراد  كافة  متتع  �شمان  على  نف�شه  الوقت  يف  التاأكيد  مع  التعليم، 

اأي من مرحلة الثانوية العامة وحتى انتهاء  املجتمع بالتعليم العايل، 

التعليم اجلامعي، والدور الهائل الذي ميكن اأن يلعبه التعليم الذكي، 

اإذا مت تنظيمه على النحو ال�شليم.
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" م��ن ال�شروري اال�ش��تثمار ف��ي البنى 
التحتي��ة للمدار���ص، لتعزيز اأ�ش��اليب 

واأدوات التعل��م الذكي، وا�ش��تخدام 
تقني��ات االأجه��زة اللوحي��ة كاأداة توا�شل 

اأ�شا�ش��ية ف��ي العملي��ة التعليمية "
�سعادة جيم �سيلتني

" اإن اأحد اأبرز التحديات االأ�شا�شية .. يتمثل 

في الحاجة اإلى توفير تعليم ذو جودة 
عالية بتكلفة اأقل، وحل م�شكلة النق�ص 
ال�شديد في المعلمين. وهو اأمر يمكن 

التعامل معه من خالل اعتماد برامج 
تعليمية ذكية تقدم عبر االإنترنت "

ال�سيد دينو فاركي

" اإن�ش��اء من�ش��ات اإلكتروني��ة للتعلم، 

تك��ون خارطة طريق وبواب��ة للدخول اإلى 
م�شم��ون المناه��ج المختلف��ة، والعمل 
علىتوفي��ر المناه��ج االإلكتروني��ة مجانًا 

للط��الب والمعلمي��ن عب��ر االإنترنت "
ال�سيد اأنانت اأغاروال

القمة احلكومية الثالثة 127القمة احلكومية الثالثة126



جل�شة حوارية

 ثورة البيانات ال�شخمة: 
حتويل البيانات االأولية اإىل روؤى م�شتقبلية 

د. هان�ش رو�سلينغ
بروفي�سور ال�سحة الدولية في معهد »كارولين�سكا« و�سريك موؤ�س�ش رئي�ش مجل�ش اإدارة موؤ�س�سة »غاب مايندر«

مملكة ال�سويد

 ثورة البيانات ال�شخمة: 
 حتويل  البيانات االأولية 

اإىل روؤى م�شتقبلية 

ا�شتعر�س د. هان�س خالل اجلل�شة التغيريات امل�شتقبلية يف الرتكيبة ال�شكانية يف 

البيانات من �شرورة  التغريات، وما ت�شكله  النا�س لهذه  ا�شتيعاب  العامل، ومدي 

ال�شت�شراف امل�شتقبل خالل القرن احلايل. 

وقال الدكتور رو�شلينج م�شتندًا اىل خربته يف حتليل االإح�شائيات :" اإذا اأردنا اأن 

نحول البيانات اىل روؤى م�شتقبلية، ينبغي علينا اأن جنمع البيانات اأواًل حول فهم 

النا�س للروؤى امل�شتقبلية، وقيا�س هذا الفهم لبناء روؤية مبنية على حقائق ي�شتطيع 

كل �شخ�س اأن ي�شتوعبها.
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" اإذا اأردن��ا اأن نح��ول البيان��ات ال��ى روؤى م�ش��تقبلية، ينبغ��ي علينا اأن نجم��ع البيانات اأواًل 

ح��ول فه��م النا���ص للروؤى الم�ش��تقبلية، وقيا���ص هذا الفه��م لبناء روؤي��ة مبنية على 
حقائ��ق ي�ش��تطيع كل �ش��خ�ص اأن ي�ش��توعبها "
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ال�ش�ريك الرئي�شي
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اليوم الثاين
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جل�شة رئي�شية

ا�شت�ش�راف حكومات امل�شتقبل

معالي ماري كيفينيمي
نائب االأمين العام لمنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

ا�شت�ش�راف حكومات امل�شتقبل

القمة  يف  الرئي�شية  كلمتها  يف  كيفينيمي  ماري  معايل  اأ�شارت 

تطور  اإحداث  على  القادرة  امل�شتقبل«  »حكومات  اأن  اإىل  احلكومية، 

تتمكن من  التي  تلك  التنمية االقت�شادية واالجتماعية، هي  فعلي يف 

عملها  يف  وتر�شخ  اخلا�س،  القطاع  مع  وثيقة  �شراكة  عالقات  بناء 

نهجا يت�شم باالنفتاح وال�شفافية واالإبداع وتعزيز م�شاركة مواطنيها.

وتقدمي  تطوير  يف  مبتكر  ونهج  قوية  قيادة  وجود  اأن  على  اأكدت  كما 

عملية  يف  للنجاح  االأ�شا�شية  ال�شروط  من  اأي�شا  يعدان  اخلدمات 

التحول اإىل »حكومة م�شتقبلية«، الأن االبتكار احلقيقي يجب اأن يكون 

مرتبطا باحتياجات النا�س.

ونبهت كيفنيمي يف كلمتها اإىل �شرورة زيادة اعتماد حكومات امل�شتقبل 

على البيانات، وتكييف العمليات التي ت�شمم وتنفذ مبوجبها �شيا�شاتها، 

قائلة "اإن التكنولوجيا "اأداة متكني مهمة"، يف عملية بناء الثقة، حيث 

اأنها �شهلت طريقة تفاعل املواطنني مع احلكومات".
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 " اإن وج��ود قي��ادة قوي��ة ونه��ج مبتكر ف��ي تطوي��ر وتقديم الخدم��ات يعدان 
ل��ى حكوم��ة م�ش��تقبلية،   م��ن ال�ش��روط االأ�شا�ش��ية للنج��اح ف��ي عملي��ة التح��ول اإ

الأن االبت��كار الحقيق��ي يج��ب اأن يك��ون مرتبط��ا باحتياج��ات النا���ص "
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جل�شة رئي�شية

 تعرف على ال�شيد وات�شون: 
كيف ي�شاهم الذكاء اال�شطناعي يف تطوير اخلدمات احلكومية

د. بيرنارد مير�سون
نائب الرئي�ش لالبتكار �سركة اآي بي اإم

الواليات المتحدة االأمريكية

 تعرف على ال�شيد وات�شون: 
كيف ي�شاهم الذكاء اال�شطناعي 

يف تطوير اخلدمات احلكومية
الدكتور برينارد مري�شون اأو�شح اأن تقنيات الذكاء اال�شطناعي �شتحدث تغيريًا 

اأ�شلوب عمل احلكومات واملوؤ�ش�شات يف امل�شتقبل، ب�شبب قدرتها على  جذريا يف 

عليها  احل�شول  يتطلب  دقيقة  حيوية  ومعلومات  بيانات  توفري  على  الفائقة 

حاليا، قدرات ب�شرية ومادية �شخمة. ثم حتدث عن الطريقة التي �شيغري فيها 

الذكاء اال�شطناعي الكثري من املفاهيم واالأ�شاليب ال�شائدة يف العمل احلكومي، 

ال�شحة  من  بدءا  للنا�س  اليومية  باحلياة  املتعلقة  املجاالت  من  الكثري  ويف 

وانتهاء باخلدمات.
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 " اإن ال��ذكاء ال�شطناع��ي �شي�ش��اعد باالرتق��اء بالخدم��ات ف��ي كاف��ة القطاع��ات 
ن��ه لن يح��ل مكان الب�ش��ر " غي��ر اأ
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جل�شة رئي�شية

 من احلكومات الذكية اإىل املدن الذكية: 
الرحلة نحو امل�شتقبل

محاور الجل�سة: 

ال�سيد ريت�سارد كوي�ست
مقدم برامج اقت�سادية, قناة �سي اإن اإن

�سعادة را�سد الحج المن�سوري
مدير عام مركز اأبوظبي لالأنظمة االإلكترونية والمعلومات

دولة االإمارات العربية المتحدة

�سعادة اأحمد بن بيات
رئي�ش مجل�ش اإدارة �سركة االإمارات لالت�ساالت المتكاملة »دو«

دولة االإمارات العربية المتحدة

 من احلكومات الذكية اإىل املدن الذكية: 
الرحلة نحو امل�شتقبل

ناق�شت اجلل�شة مفاهيم مدن امل�شتقبل الذكية، واأهداف التحول اإىل 

مدن ذكية، حيث اأجمع املتحدثني على اأن اأبرز تلك االأهداف تتمثل يف 

اإ�شعاد النا�س، وحتقيق م�شتويات اأعلى من الكفاءة والفعالية، وتعزيز 

القدرة على ا�شتقطاب الكفاءات واال�شتثمارات.

املدن  مفهوم  اإىل  التحول  اأن  على  اجلل�شة  خالل  املتحدثون  واأّكد 

ثقافة،  هو  واإمنا  تطبيقات،  جمرد  لي�س  الذكية  واحلكومات 

واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  �شاملة  وا�شرتاتيجية 

اإذا  ما  ملعرفة  احلقيقي  املقيا�س  هي  النا�س  م�شاعر  واأن  امل�شتدامة 

كانت املدن اأو الدول ذكية اأم ال.
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" اإن المدن الذكية هي التي تتوافر لديها بنية 
تحتية متطورة قادرة على تلبية متطلبات وتطلعات 
مواطنيها.. ففي تجربة اأبوظبي تم توفير تطبيق 
لكافة المقيمين على اأر�شها ممن يقتنون هواتف 

ذكية، ي�شتطيعون من خالله التوا�شل مع حكومة 
اأبوظبي في اأي وقت لنقل اأي طلبات اأو �شكاوى "

�سعادة را�سد الحج املن�سوري

" اإن تعريف المدينة الذكية يختلف باختالف االأ�شخا�ص 
وروؤاهم وتوجهاتهم، اإن روؤية دبي للمدينة الذكية 

تتمثل في كونها المدينة الم�شتدامة التي توفر 
من�شة دائمة للتوا�شل ال�شبكي مع كافة مواطنيها 

والعمل على اإ�شعادهم "
�سعادة اأحمد بن بيات
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ال�سيد �ستيف وزنياك
ال�سريك الموؤ�س�ش ل�سركة اآبل

الواليات المتحدة االأمريكية

جل�شة رئي�شية

جل�شة مع �شتيف وزنياك

جل�شة مع �شتيف وزنياك

التكنولوجية  التطبيقات  ا�شتخدام  اإن  جل�شتة  يف  وزنياك،  �شتيف  ال�شيد  اأو�شح 

فيه،  الكفاءة  م�شتويات  ويعزز  رائعًا،  تطورًا  ميثل  احلكومي،  العمل  اإدارة  يف 

زالت  ما  التي  الدول  حكومات  لي�شمل  تدريجيا  التوجه  هذا  ميتد  اأن  وتوقع 

تتم�شك باالأ�شاليب التقليدية اجلامدة، الأن الرغبة يف التغيري تعد مبثابة ثقافة، 

و�شيكت�شب اجلميع هذه الثقافة عاجاًل اأو اآجاًل.
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 "م��ن المه��م وج��ود م�ش��تثمرين يمتلك��ون الج��راأة واالإيمان
 باالأف��كار الجدي��دة الت��ي يمك��ن اأن تغي��ر العالم"
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ال�سيد برونو ميزونييه
الرئي�ش التنفيذي, �سركة األدباران للروبوتات

الجمهورية الفرن�سية

 محاور الجل�سة: 

ال�سيدة الرا حبيب
مذيعة قناة العربية

جل�شة حوارية

 م�شتقبل خدمة املتعاملني: 
كيف �شت�شهم  الروبوتات يف حت�شني اخلدمات احلكومية

 م�شتقبل خدمة املتعاملني: 
 كيف �شت�شهم الروبوتات يف 

حت�شني اخلدمات احلكومية

ت�شكيلة  تقدمي  يف  الروبوتات  ا�شتخدام  يتم  اأن  ميزونييه  برونو  ال�شيد  توّقع 

متنامية ومتنوعة من اخلدمات للنا�س، حيث �شتعتمد حياتهم عليها يف امل�شتقبل 

ب�شكل متزايد. كما اأن التطور املت�شارع يف تقنيات االت�شاالت والكمبيوتر �شاهم 

تتمتع  جديدة  اأجيال  ت�شنيع  ومتكني  الروبوتات،  �شناعة  وتطور  منو  تعزيز  يف 

بقدر اأكرب من الكفاءة وال�شرعة والذكاء. حيث ترافق ذلك مع انخفا�س اأ�شعار 

جماالت  يف  ا�شتخدامها  تتيح  التي  الربجميات  عدد  وت�شاعد  الروبوتات،  هذه 

املهام  اإجناز  يف  امل�شاعدة  اأو  باالأطفال  العناية  ت�شمل  م�شبوقة  غري  جديدة 

املنزلية، وحتى الت�شوق.
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"اإن ال��دول الت��ي يرتفع لديها معدل ا�ش��تخدام الروبوتات كال�شي��ن، واليابان والواليات 

المتح��دة تق��ل فيها، في الوقت نف�ش��ه، معدالت البطالة حيث اأن التو�ش��ع في ا�ش��تخدام 
الروبوت��ات ق��د يكون في الواقع عاماًل ي�ش��اهم في تعزيز الن�ش��اط االقت�شادي "
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جل�شة حوارية

كيف يقا�ص جناح الدول

البروفي�سور �سايمون اأنهولت
بروفي�سور في العالقات الدولية وم�ست�سار في ال�سيا�سة العامة

المملكة المتحدة

كيف يقا�ص جناح الدول

تناول الربوفي�شو انهولت يف حديثه خالل اجلل�شة اخرتاعه تعبري "موؤ�شر الدول 

ما،  نوعًا  فكرة حتررية  يعترب  يزال  ال  كان  ،والذي  الت�شعينيات  اأواخر  اجليدة" 

هذا  اأو  الدولة  تلك  العامل  باقي  فيها  م  يقيِّ التي  الطريقة  اهمية  اإىل  واأ�شار 

عرب  اجراه  الذي  البحث  من  قليل  مع  يظهره  اأن  ا�شتطاع  ما  اأن  واأو�شح  البلد. 

التناف�شي،  ادائها  على  عميق  تاأثري  لها  ما  دولة  عن  االنطباع  اأن  هو  ال�شنني، 

ويف الت�شعينيات كانت التناف�شية هي اأكرث ما اهتم به، واكت�شف اأن الدول التي 

متتلك انطباعًا ناجحًا، ايجابية وقوية جتد اأن كل �شيء اكرث �شهولة".
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" اإن الدول��ة الجي��دة هي الدولة التي تفكر بما ه��و خارج حدودها الجغرافية، وتحاول و�شع 

حلول للم�ش��كالت التي ت�ش��ود العالم ككل؛ كالفقر والبطالة ومكافحة المخدرات، وهو ما 
يك�ش��بها هذه ال�شفة مهم��ا اختلفت ثقافتها عن االآخرين ""
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جل�شة حوارية

ع�ش�ر اأنواع لالبتكار

ال�سيد الري كيلي
م�ست�سار في االبتكار وال�سريك الموؤ�س�ش ل�سركة دوبلن

الواليات المتحدة االأمريكية

ع�ش�ر اأنواع لالبتكار

منظمة  منهجية  اأطر  وفق  تتم  عملية  االبتكار  اأن  كيلي،  الري  ال�شيد  اأو�شح 

ال�شعيد  على  للحكومات  بالن�شبة  اأهميته  اإىل  ..الفتا  حمددة  وتكتيكات 

العاملي لتحقيق اأهدافها املرجوة من حت�شني خدماتها واالرتقاء بها من اأجل 

غد اأف�شل ل�شعوبها. 

واأ�شاف ال�شيد كيلي اأن االبتكار يختلف عما نعتقد اأو نت�شور الأنه ال يتم ب�شورة 

فيها  فرد  كل  على  يتعني  التي  العمليات  بغرفة  يكون  ما  اأ�شبه  فهو  ع�شوائية 

احرتام دوره والقيام به بكل دقة حر�شا على حياة املري�س كما يتعني على كل 

فرد يف عامل االبتكار القيام بدوره لتحقيق الهدف املرجو يف نهاية املطاف. 

اأن هناك 10 تكتيكات لتبني االبتكار تتمثل يف اعتماد منوذج مربح  واأو�شح 

تنظيمي  هيكل  وو�شع  لالبتكار  قيمة  الإعطاء  االآخرين  مع  للتوا�شل  و�شبكة 

للعملية من خالل جمع وح�شد املواهب واملهارات واملوارد واالآليات التي توظفها 

هذه العملية من قبيل ا�شتخدام عالمة مميزة اأو و�شائل واأدوات الإجناز العمل 

املميزة  وال�شمات  باخل�شائ�س  اال�شتعانة  يت�شمن  الذي  املنتج  اأداء  ياأتي  ثم 

له  مكملة  وخدمات  منتجات  ا�شتحداث  يت�شمن  الذي  املنتج  ونظام  لوظيفته 

والقنوات  االبتكارات  قيمة  وتعزيز  الدعم  توفري  كيفية  تو�شح  التي  واخلدمة 

الت�شويقية واأخريا التوا�شل مع املتعامل. 
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"اإن الحكوم��ة المبتك��رة هي التي تلتزم بث��الث معطيات: االبتكار في االإجراءات و�شمان 

ا�شتدامة اال�ش��تراتيجيات ووجود برامج لتقييم االأداء "
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جل�شة حوارية

رحلة البحث عن ال�شعادة

د. دانييل غيلبيرت
بروفي�سور علم النف�ش بجامعة هارفارد وخبير لل�سعادة

الواليات المتحدة االأمريكية

رحلة البحث عن ال�شعادة

اآخر، كما  اإىل  "ال�شعادة" تختلف من �شخ�س  اأن مفهوم  اأكد د.دانييل غيلبريت، 

اأنه على  واأو�شح  املوؤثرة بها".  "العوامل  اأنه من املمكن قيا�س  اإال  ي�شعب قيا�شها 

وت�شاءل  ال�شعادة،  يفتقدون  اأنهم  اإال  يريدون،  ما  لكل  النا�س  امتالك  الرغم من 

قائاًل: "كيف ال ن�شبح �شعداء عندما نح�شل حتديدًا على كل ما كنا نهدف اإىل 

حتقيقه؟ ال بد اإذًا اأن اأهدافنا نف�شها كانت خاطئة". 
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"عندما ي�شعر المواطن باأن هناك من يعتني به وبرفاهيته فاإنه ي�شعر باالمتنان وال�شعادة "
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جل�شة حوارية

املع�شلة اجلديدة للمواهب

ال�سيد اآالن بلو
ال�سريك الموؤ�س�ش ل�سركة لينكد اإن

الواليات المتحدة االأمريكية

املع�شلة اجلديدة للمواهب

احلايل،  الوقت  يف  حدة  واأكرثها  امل�شاكل  اأكرب  اأن  بلو  ال�شيد  اأو�شح 

 337 حوايل  فهناك  ال�شباب،  بني  العامل  يف  البطالة  م�شكلة  هي 

مقاعد  على  لي�شوا  �شنة  و25   16 بني  ما  اأعمارهم  �شاب  مليون 

الدرا�شة، وال يف اأماكن العمل اأو التدريب، ما يعني اأنهم ال ميار�شون 

بع�س  يف  هوؤالء  وي�شكل  مهنة،  ملمار�شة  اإعدادهم  يتم  وال  مهنة 

اآ�شيا، ن�شبة كبرية من ال�شكان، ويت�شح من  احلاالت، كما يف جنوب 

ي�شل  حني  ت�شررا  االأكرث  الفئة  الدوام  على  هم  ال�شباب  اأن  ذلك 

خا�س  ب�شكل  التوجه  هذا  لكن  �شعبة،  اقت�شادية  اأوقات  اإىل  االأمر 

يعود اإىل تغريات كربى يف االقت�شاد.

وتناولت اجلل�شة عدة ق�شايا حيوية تتعلق ب�شرورة تركيز احلكومات 

على تطوير مواهب وقدرات مواطنيها لتتمكن من تلبية االحتياجات 

تلعب  اأن  احلكومات  على  يتعنّي  اأنه  واأو�شح  العمل.  الأ�شواق  املتغرية 

املال  راأ�س  اأولها  للمبدعني،  رئي�شية  عوامل   3 توفري  دورا من خالل 

البنية  وثانيها  وم�شروعاتهم،  اأفكارهم  متويل  على  ي�شاعدهم  الذي 

التحتية لتنفيذ هذه االأفكار، واآخرها تقدميهم اإىل املجتمع يف �شورة 

منا�شبة كاأبطال.
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"اإن هن��اك فج��وة كبي��رة بي��ن منظوم��ة التعلي��م و�ش��وق العم��ل فيم��ا يتعل��ق بتخريج 
اأجي��ال ق��ادرة عل��ى المناف�ش��ة و�ش��غل الوظائف الت��ي ت�ش��تلزم مه��ارات حديثة 

لم��ام بالتكنولوجي��ا" واإ
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جل�شة حوارية

تطوير اخلدمات احلكومية من املنظور ال�شلوكي

د. ديفيد هالبيرن
 المدير التنفيذي وع�سو مجل�ش االإدارة لفريق الروؤى ال�سلوكية, 

المملكة المتحدة

تطوير اخلدمات احلكومية من املنظور ال�شلوكي

»انتهاج  اإىل  املختلفة  احلكومية  اجلهات  هالبرين،  د.ديفيد  دعا 

اإ�شافة  املقدمة،  احلكومية  اخلدمات  جتاه  املتعاملني  �شلوك  درا�شة 

اإىل اجلهات احلكومية املختلفة، اإىل اإعادة �شياغة ر�شائلها املوجهة 

اإليهم، ب�شورة ت�شمن تفاعلهم مع ر�شالة املوؤ�ش�شة.

وقال هالبرين، خالل جل�شة اإن املوؤ�ش�شات احلكومية ينبغي اأن تاأخذ 

وكذا  لهم،  الفكرية  واالجتاهات  املتعاملني،  �شلوكيات  اعتبارها  يف 

ردات الفعل ال�شادرة عنهم مقابل خدمة ما مت االإعالن عن تقدميها 

اإليهم، على غرار ما تنتهجه بع�س �شركات القطاع اخلا�س يف قيا�س 

رد الفعل.

ال�شلوكي،  النف�س  علم  عالقة  على  ال�شوء  هالبرين  د.ديفيد  و�شلط 

املجتمع،  اأفراد  احتياجات  حتليل  على  احلكومة  م�شاعدة  يف  ودوره 

اخلدمات  لتطوير  م�شتقبلية  �شورة  لر�شم  ال�شيا�شات  وحتليل 

الذي ي�شهم يف تطوير �شيا�شات وخدمات فعالة  للمتعاملني،  املقدمة 

�شلوكيات  فهم  اأجل  من  توظيفه  اإىل  جلاأت  حال  يف  للحكومات، 

املتعاملني واحتياجاتهم.
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نم��ا يعد  ن�ش��اني لجمه��ور م��ن المتعاملي��ن لي���ص ترف��ًا، واإ "اإن درا�ش��ة ال�ش��لوك االإ
ب��رز تط��ورات المجتمع��ات حاليًا، الت��ي ي�ش��هم ف��ي تحقيق موؤ�ش��رات ر�شى  م��ن بي��ن اأ

برزه��ا طريق��ة معامل��ة المتعاملين،  كبي��رة ل��دى المتعاملي��ن، م��ن خ��الل اأ�ش���ص ع��دة، اأ
ومنحه��م الوق��ت الكاف��ي للح�ش��ول عل��ى الخدم��ة، واالط��الع عل��ى اتجاهاتهم 

ال�ش��لوكية وع��دم اإهماله��ا""
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جل�شة حوارية

 طب امل�شتقبل: 
تقنيات �شتوؤثر على م�شتقبل القطاع ال�شحي

د. دانيال كرافت
رئي�ش �سعبة الطب بجامعة �سينغوالريتي والمدير التنفيذي الإك�سبونون�سال ميدي�سين

الواليات المتحدة االأمريكية

 طب امل�شتقبل: 
تقنيات �شتوؤثر على م�شتقبل القطاع ال�شحي

ي�شكل التحول اإىل ا�شتخدام اأحدث التقنيات اأحد اأف�شل احللول التي 

الطبية  العناية  مب�شتويات  لالرتقاء  اعتمادها  احلكومات  على  يتعني 

التقليدي  النمط  على  االعتماد  موا�شلة  الأن  للمواطنني،  وال�شحية 

 قد يكون اأكرث كلفة واأقل فعالية على املدى الطويل، وفقًا ملا اأ�شار اإليه 

د. دانيال كرافت. وحث على اأهمية ا�شتخدام التقنيات احلديثة لرفد 

القطاع ال�شحي باملزيد من القدرات واالأدوات امل�شاندة بكلفة منا�شبة، 

م�شريا اإىل اأن التقنيات احلديثة واالبتكارات العديدة يف جمال �شناعة 

االإلكرتونيات �شاهما يف تطوير مفهوم الرعاية الطبية، وبالتزامن مع 

االأجهزة  ت�شكل  كرافت  د.  وتوقع  الوقائية.  ال�شحية  الرعاية  تعزيز 

بالو�شف  �شتقوم  حيث  الطب،  م�شتقبل  من  مهم  جزء  والتطبيقات 

حدوث  مرجحًا  اجلراحية،  والعمليات  االأدوية  جمرد  من  بداًل  الطبي 

انفجار وثورة لهذا املزيج من الهواتف والتطبيقات.
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" اأ�شبح��ت االأجه��زة المحمول��ة تمث��ل المن�ش��ات ال�شحي��ة الجدي��دة، فاالأجه��زة الت��ي 
لكترونية  يمك��ن ارتداوؤه��ا، مث��ل ال�ش��اعات، واأجه��زة الدع��م التقن��ي، مث��ل ال�ش��وكة االإ

الت��ي تراق��ب ع��ادات االأكل، اأ�شبح��ت ت�ش��ل اإلى النا���ص ف��ي منازلهم، باأ�ش��عار 
 منا�ش��بة، ب��ل اأ�شبح��ت الزي��ارات االفترا�شي��ة والك�ش��ف ال�شح��ي وو�ش��ف العالج

 ع��ن ُبعد اأم��رًا واقعًا " 
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جل�شة حوارية

 املدن الواعية: 
كيف �شتتعرف مدن امل�شتقبل على �شكانها

البروفي�سور كارلو راتي
)MIT( مدير مختبر المدن الذكية بمعهد ما�سات�سو�ست�ش للتكنولوجيا

 املدن الواعية: 
كيف �شتتعرف مدن امل�شتقبل على �شكانها

الذكية  اأو�شح الربوفي�شور كارلو راتي خالل اجلل�شة ان م�شمى املدن 

مل يعد يعترب ترفا بل ا�شبح حاجة ما�شة، نظرا الزدياد اعداد ال�شكان 

ب�شكل مت�شارع، وهذا يحتم علينا ان تكون هناك اآلية يتم التعرف من 

خاللها على �شلوك ال�شكان يف كل مدينة، مما يوؤدي اىل ح�شن تخطيط 

تلك املدن وتهيئتها مبا يتنا�شب مع اعداد �شكانها.

وقال الربوفي�شور انه ينبغي لتحقيق ان�شاء املدن الذكية وجود اآلية جلمع 

التوا�شل  و�شائل  عرب  ذلك  ويتم  �شاكنيها،  �شلوك  خالل  من  البيانات 

من  يتم  التي  اخلرائط  واأنظمة  اخللوية  الهواتف  وكذلك  االجتماعي 

حتتية  بنى  توفري  وبالتايل  ال�شكان،  اهتمامات  على  التعرف  خاللها 

االبتكار  من  النوع  ذلك  يتوفر  يكن  تطلعاتهم، حيث مل  تخدم  حديثة 

الهند�شي واملثري لروؤية ت�شميم امل�شتقبل والتقدم التكنولوجي.

وركز يف حديثه على �شرورة فهم حجم التغيريات يف املدن من خالل 

وكذلك  املتوفرة  احلديثة  االت�شال  انظمة  خالل  من  ذلك  ا�شت�شعار 

انظمة اخلرائط وعرب ا�شتخدام بطاقات االعتماد، للتعرف على �شلوك 

املجتمعات والتخطيط االأمثل للمدن التي يجب ان تراعي توفري خدمات 

عالية اجلودة لل�شكان.
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" الإن�ش��اء الم��دن الذكي��ة ينبغ��ي وجود اآلية لجم��ع البيانات من خالل �ش��لوك �ش��اكنيها، 

ويت��م ذل��ك عب��ر و�ش��ائل التوا�شل االجتماع��ي وكذلك الهوات��ف الخلوية واأنظم��ة الخرائط 
الت��ي يت��م م��ن خاللها التعرف عل��ى اهتمامات ال�ش��كان، وبالتال��ي توفير بن��ى تحتية 

حديث��ة تخ��دم تطلعاته��م، حي��ث ل��م يكن يتوفر ذل��ك النوع من االبت��كار الهند�ش��ي والمثير 
لروؤي��ة ت�شمي��م الم�ش��تقبل والتق��دم التكنولوجي "
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�ش�ريك التعليم الرائد



اليوم الثالث
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جل�شة رئي�شية

اآفاق املدن الذكية يف دولة االإمارات العربية املتحدة

�سعادة �سعيد محمد الطاير
 الع�سو المنتدب والرئي�ش التنفيذي هيئة 

كهرباء ومياه دبي
دولة االإمارات العربية المتحدة

�سعادة المهند�ش ح�سين نا�سر لوتاه
مدير عام بلدية دبي

دولة االإمارات العربية المتحدة

�سعادة فالح محمد االأحبابي
 مدير عام مجل�ش اأبوظبي 

للتخطيط العمراني 
دولة االإمارات العربية المتحدة

 محاور الجل�سة: 

ال�سيدة نادين هاني
مذيعة قناة العربية
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اآفاق املدن الذكية يف دولة االإمارات العربية املتحدة

االإمارات  العربية املتحدة ملدن  االإمارات  ناق�شت اجلل�شة روؤية دولة 

التحتية  البنية  تطوير  وخطط  ورائدة،  ذكية  مدن  ت�شبح  الأن 

املدينتني  لهاتني  امل�شتقبلية  والروؤى  ودبي،  اأبوظبي  مبدينتي 

لت�شبحان من اأذكي مدن العامل. 

االإمارات"  دولة  يف  الذكية  املدن  "اآفاق  جل�شة  يف  امل�شاركون  واإتفق 

ت�شتهدف  الذكية  املدن  جمال  يف  الدولة  ا�شرتاتيجية  اأن  على 

البنى  اأداء  يف  ملمو�س  وبنيوي  وظيفي  وحت�شني  تطوير  اإحداث 

االأ�شا�شية واخلدمية، وحتقيق منو متوا�شل يت�شم باال�شتدامة البيئية 

�شعادة  تعزيز  يف  ت�شهم  وخدمات  ت�شهيالت  وتوفري  واالقت�شادية، 

ورفاهية املواطنني واملقيمني.
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" اإن االأنظمة الذكية �شتلعب دورًا متناميًا 

في اإدارة العمليات في المدينة الذكية، 
غير اأن ذلك ال يعني تراجع اأهمية الكفاءات 

الب�شرية، واإنما �شتتولى اأدوارًا ووظائف 
خارج االأطر التقليدية، وتتجه للتركيز على 

مهام تت�شم باالإبداع "
�سعادة املهند�ش ح�سني نا�رص لوتاه

" اإن االإبداع واالبتكار التكنولوجي هو اأحد 

اأهم الممكنات اال�شا�شية، ل�شمان توفر 
بيئة محفزة ومبدعة بغر�ص اال�شتخدام 

االأمثل للموارد المتاحة بالمدن الذكية، 
وذلك الإن�شاء منظومة توا�شل مجتمعي 
وبنى تحتية مي�شرة وكفوؤة في مجاالت 

التنقل واالت�شاالت وخدمات الكهرباء 
والمياه والتعليم وغيره "

�سعادة �سعيد محمد الطاير

" اإن الم���دن الذكية هي روؤية متكاملة لمدن 

ت�ش���تخدم التقنية الحديثة في ت�شهيل 
حياة االأف���راد وتلبية متطلباتهم في وقت 

قيا�ش���ي.. دور التقنية الحديثة مهم في 
توفي���ر كافة الخدمات المدنية اإلى االأهالي 

كتنظيم ال�ش���وارع وتح�شين خدمات النقل 
الع���ام وغيرها من الخدمات العامة "

�سعادة فالح محمد االأحبابي
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جل�شة رئي�شية

 مدن امل�شتقبل: 
دور التكنولوجيا يف تغيري منط احلياة والعمل والتنقل

البروفي�سور كينت الر�سون
مدير علوم المدن بمعهد ما�سات�سو�ست�ش

الواليات المتحدة االأمريكية

 مدن امل�شتقبل: 
دور التكنولوجيا يف تغيري منط احلياة والعمل والتنقل

امل�شتقبل  مدن  اإن  اجلل�شة  خالل  الر�شون  كينت  الربوفي�شور  اأو�شح 

اإذ  ال�شكان،  حياة  منط  واال�شتدامة وتعزيز  الذكاء  بني  �شتجمع 

خمتلف  يف  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  على  كبري  ب�شكل  �شتعتمد 

و�شيتم  تعقيدًا.  واأقل  �شهولة  اأكرث  النا�س  حياة  جعل  بغية  املجاالت 

التي يواجهها  امل�شاكل  للعديد من  ذلك من خالل و�شع حلول عملية 

�شكان املدن نتيجة عجز البنى االأ�شا�شية القائمة عن تلبية متطلبات 

النمو وت�شاعد اأعداد ال�شكان.

مدن   عدة  �شكل  على  م�شممة  �شتكون  امل�شتقبل  مدن  فاإن  ولهذا 

متناهية ال�شغر �شمن مدينة واحدة، والتي ي�شكل كل منها جمتمعًا 

متكاماًل قائما بذاته.
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" اإن م��دن الم�ش��تقبل �ش��تمتاز با�ش��تخدامها الأح��دث التقنيات ف��ي تحقي��ق التنمية 
الم�ش��تدامة ف��ي مختل��ف المج��االت االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة، والتعامل مع اأزمات 
م�شيري��ة تعان��ي منه��ا م��دن اليوم، مثل نق���ص الغذاء، حي��ث �شت�ش��تخدم تلك المدن 
تقني��ات جدي��دة ت�شاع��ف االإنتاج م��ن م�ش��احات �شغيرة م��ع تقلي�ص ا�ش��تهالك المياه 

واالأ�ش��مدة ب�ش��كل كبير "
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�سعادة ح�سين جا�سم النوي�ش 
رئي�ش مجل�ش اإدارة �سندوق خليفه لتطوير الم�ساريع 

رئي�ش مجل�ش اإدارة ال�سركة القاب�سة العامة ''�سناعات'' 
دولة االإمارات العربية المتحدة

�سعادة �سامي اأحمد القمزي
مدير عام دائرة التنمية االقت�سادية في دبي 

دولة االإمارات العربية المتحدة

معالي تود ماكالي 
 وزير االإيرادات وال�سراكات الحكومية الوزير الم�ساعد 

ل�سوؤون الخارجية والتجارة 
نيوزلندا 

جل�شة حوارية

 من اال�شتثمار اإىل االبتكار: 
خدمات حكومية رائدة لتعزيز بيئة االأعمال

الدكتور بيتر غوبريت�ش 
 المدير التنفيذي للمجل�ش االألماني االإماراتي 

الم�سترك لل�سناعة والتجارة 
جمهورية األمانيا االإتحادية

 محاور الجل�سة: 

مايا ريدان
مذيعة, قناة العربية نيوز 
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 من اال�شتثمار اإىل االبتكار: خدمات 
حكومية رائدة لتعزيز بيئة االأعمال

واالبداع  لالبتكار  املحفزة  ال�شيا�شات  و�شع  يف  احلكومات  دور  اجلل�شة  تناولت 

لتح�شني تناف�شية الدولة.

على  يتعني  التي  اجلديدة  اخلدمات  طبيعة  حول  بت�شاوؤل  اجلل�شة  وا�شتهلت 

امل�شتثمرين  توقعات  لتلبي  بينها  اال�شتثمار  ت�شجيع  املعنية  واجلهات  املوؤ�ش�شات 

على  اجلل�شة  يف  امل�شاركون  واأكد  املعرفة.  على  قائم  اقت�شاد  يف  امل�شتقبليني 

اجتاه  واأظهرت  االقت�شادي  والنمو  لالإنتاجية  اأول  كمحرك  املعرفة  اأهمية 

على  قائمة  متكاملة  بيئة  اإن�شاء  يف  التجارية  املحفزات  العتماد  العامل  دول 

واملعرفة.  والتكنولوجيا  املعلومات 
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" اأحد اأهم اأ�شرار نجاح األمانيا اقت�شاديا هو 
تعزيز ثقافة االبتكار في القطاع ال�شناعي 

وبناء جيل من االأيدي العاملة المبدعة 
اإ�شافة اإلى اأن الحكومة اتبعت �شيا�شة 

الالمركزية في ن�شر التعليم حيث اأقيمت 
الجامعات بالقرب من القرى ما �شهل على 

الجميع الح�شول على فر�ص التعليم "
الدكتور بيرت غوبريت�ش

 " اإن التعليم الحديث الذي يعتمد 

 على التكنولوجيا المتطورة هو 
الركيزة االأ�شا�شية لالبتكار "

�سعادة ح�سني جا�سم النوي�ش

" اتخذت الحكومة النيوزلندية �شيا�شة 
اال�شتثمار في التعليم والبحوث وتطوير 

مهارات الموارد الب�شرية، كاأحد الحلول 
المبتكرة لبناء مجتمع منفتح على 

الثقافات كافة، وقادر على ا�شتقطاب 
الفر�ص اال�شتثمارية المجدية "

معايل تود ماكالي

" يتعين على الحكومات التركيز على 

تعزيز البنى التحتية في �شبيل دعم 
القدرة على ا�شتقطاب اال�شتثمارات 

وت�شجيع االبتكار، واأهمية جذب ال�شركات 
التي تنتهج االبتكار في عملها 
لدورها في ن�شر هذه الثقافة "

�سعادة �سامي اأحمد القمزي
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الدكتور هانز بول بيركنر 
رئي�ش مجل�ش اإدارة مجموعة بو�سطن لال�ست�سارات

جمهورية األمانيا االإتحادية

ال�سيد بول ماكميالن
مدير القطاع العام ب�سركة »ديلويت«

كندا

ال�سيد �سون �ساين
 المدير التنفيذي لقطاع ال�سحة والخدمات العامة

في �سركة »اإك�ستن�سر«
جمهورية اأيرلندا

جل�شة حوارية

التوجهات امل�شتقبلية للخدمات احلكومية

محاور الجل�سة: 

نا�سر الطيبي
مذيع, قناة العربية نت
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 التوجهات امل�شتقبلية
للخدمات احلكومية 

احلكومات  وقدرة  واالأفراد  احلكومات  بني  الثقة  بناء  �شبل  اجلل�شة  تناولت 

واالجتماعية،  االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  اخلا�شة  مفاهيمها  تطوير  على 

واالرتقاء بخدماتها، مبا يتنا�شب مع ظروفها واأو�شاعها املحلية.

التجارب  اأف�شل  على  االطالع  اأهمية  رغم  انه  على  املتحدثون  واتفق 

اأنه  اإال  احلكومية،  اخلدمات  تطوير  جمال  يف  عامليًا  ال�شائدة  واملمار�شات 

املجال،  هذا  يف  اجلاهزة  الو�شفات  ا�شتن�شاخ  جتنب  احلكومات  على  يتعني 

مع  التعامل  روؤيتها يف  مع  يتما�شى  للتطوير  �شياغة منوذج خا�س  على  والعمل 

االختالالت والتحديات التي تواجهها، والتي تتباين بني دولة واأخرى.
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" بالنظر اإلى الثورة الرقمية التي 

ي�شهدها العالم، تحتاج الحكومات اإلى 
اعتماد نهج يحفز االبتكار، كما تحتاج اإلى 

ا�شتخدام التكنولوجيا ب�شكل اأكبر في 
مختلف اأن�شطتها وعملياتها، الأن ذلك 

ي�شاهم في تعزيز الثقة بها "
ال�سيد �سون �ساين

" يتعين على الحكومات تعزيز قدراتها 

على ا�شتيعاب التغيير، واأن ت�شتفيد من 
نتائج البيانات المتاحة ب�شكل عملي، 

كما يتعين عليها امتالك روؤى للتغيير 
والتطوير، واالأهم من هذا كله اأن تعمل 

على و�شع قوانين وت�شريعات قابلة 
للتطبيق وقادرة على ا�شتيعاب االبتكار "

ال�سيد بول ماكميالن

" ال توجد روؤية واحدة حول حكومة 

الم�شتقبل الأن الدول المختلفة لديها 
احتياجات مختلفة تعتمد على عوامل 
متباينة منها االأو�شاع الديموغرافية، 

والم�شاكل والتحديات الخا�شة بها "
الدكتور هانز بول بريكرن
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ال�سيدة �سوزانا لونتي
رئي�ش وحدة الموؤ�سرات واالإح�سائيات في الحوكمة العامة 

واالإقليمية في منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

ال�سيد �سانتاينان ديفاراجان
 كبير االقت�ساديين في ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا

البنك الدولي 

ال�سيد تييري غيغر
كبير االقت�ساديين والمدير الم�ساعد لل�سبكة الدولية للمقارنة المرجعية 

والتناف�سية العالمية والمخاطر في المنتدى االقت�سادي العالمي

جل�شة حوارية

 قيا�ص ما هو مهم للحكومات: 
نحو موؤ�ش�رات عاملية للخدمات احلكومية

محاور الجل�سة: 

ال�سيدة نادين هاني
مذيعة قناة العربية
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 قيا�ص ما هو مهم للحكومات: 
نحو موؤ�ش�رات عامليةللخدمات احلكومية 

املتوا�شل  احلكومات  �شعي  اأمام  املعوقات  اجلل�شة  ا�شتعر�شت 

وامكانية  الدولية،  باملعايري  لديها  الوطني  االأداء  موؤ�شرات  ملقارنة 

ف�شال  املواطنني،  �شعادة  اأو  ر�شا  مثل  ملمو�شة  غري  عنا�شر  قيا�س 

عن و�شائل التخطيط للتنمية بطرق اأكرث �شمولية.

التي  احلكومات  تواجهها  قد  التي  املخاطر  اجلل�شة  تناولت  كما 

توفرها،  التي  اخلدمات  عن  مواطنيها  ر�شا  مدى  قيا�س  تتجاهل 

ثقتهم  فقدان  وحتى  املواطنني،  بني  الر�شا  عدم  م�شتوى  بارتفاع 

وا�شحة  ومقايي�س  موؤ�شرات  اإيجاد  معه  يتعني  الذي  االأمر  بها، 

املتعاملني  ر�شا  الأن  احلكومي،  واالأداء  اخلدمات  لتقييم  وحمددة 

وتوجيهها  احلكومات  اأداء  تقييم  يف  احلقيقي  احلا�شم  العامل  هو 

لتقدمي م�شتويات اأف�شل من اخلدمة.
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" يتعين على الحكومات في ع�شر الثورة 

الرقمية اأن تتبنى طرقًا مبتكرة وغير 
تقليدية لمعرفة اآراء المواطنين فيما 
تقدمه من خدمات، وذلك تمامًا مثلما 

تفعل ال�شركات الخا�شة لقيا�ص ر�شا 
عمالئها. فعلى �شبيل المثال، ت�شتخدم 

ال�شركات الخا�شة مواقعها ال�شبكية، 
الهواتف النقالة وغيرها لقيا�ص م�شتوى 

ر�شا العمالء عن منتجاتها وخدماتها "
ال�سيد تيريي غيغر

" على ذوي العالقة وال�شركاء اال�شتراتيجيين 

اإعادة ترتيب االأولويات عند و�شع الت�شنيفات 
والموؤ�شرات، والبدء في تعديل وتح�شين 

ال�شيا�شات لتطوير الخدمات الحكومية "
ال�سيدة �سوزانا لونتي

" ينبغي فهم ما يتوقعه النا�ص من 

حكوماتهم، وتحديد ما اإذا كانوا ي�شعرون 
باأن حكومتهم تقدم اإليهم الخدمات 

الكافية، وعندها فقط يمكن تحديد 
ا�شتدامة النمو االقت�شادي وحل الق�شايا 

التي توؤثر في نوعية الحياة في بلد ما "
ال�سيد �سانتاينان ديفاراجان

القمة احلكومية الثالثة 215القمة احلكومية الثالثة214



منوذج ال�شعادة

ال�سيدة جين ليم
المدير التنفيذي ل�سركة ديليفرينغ هابين�ش

الواليات المتحدة االأمريكية

جل�شة حوارية

منوذج ال�شعادة

مفهوم  حول  عدة  ت�شاوؤالت  على  اجابات  اجلل�شة  خالل  ليم  طرحت 

حلكومات  تعني  وماذا  الب�شر،  �شعادة  واأهمية  واأمناطها  ال�شعادة 

امل�شتقبل، وكيف ميكن اأن ُت�شعد احلكومات �شعوبها؟

قيمتها  يف  الب�شر  �شعادة  اأهمية  "تكمن  قائلة:  باالإجابة   وبادرت 

جمرد  على  قا�شرًا  الب�شر  �شعادة  مفهوم  يعد  مل  اإذ  االقت�شادية، 

احلياة  لي�شمل  نطاقه  وات�شع  املفهوم  تطور  واإمنا  يبت�شمون،  اأنا�س 

حياتهم،  بها  ويخو�شون  يتبنونها  التي  الِقَيم  لالأفراد،  اليومية 

واالأهداف ال�شامية التي يعي�شون حياتهم من اأجل حتقيقها. وقالت" 

اأن �شعادة  اأدركت من خالل جتربتي ال�شخ�شية يف العمل املوؤ�ش�شي، 

يف  ي�شاوي  ما  وهو  املتعاملني،  على  اأكرث  �شعادة  يف  تنعك�س  املوظفني 

االأكرث  احلكومات  فاإن  كذلك  وا�شتدامة،  جناحًا  اأكرث  عماًل  النهاية 

�شعادة اأو مبعنى اأدق االأ�شخا�س وراء احلكومات االأكرث �شعادة، يعني 

حياة  �شبق،  ما  كل  من  واالأهم  ا�شتدامة،  واأكرث  �شعادة،  اأكرث  مدنا 

اأكرث معنى واأكرث قيمة". 
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" لك��ي يتمك��ن اأ�شح��اب العم��ل من تطبي��ق "علم ال�ش��عادة" على اأف�ش��ل نحو، البد من اأن 
يتعرف��وا عل��ى  اأنماط ال�ش��عادة الثالثة، وهي: ال�ش��رور، وال�ش��غف، واله��دف اأو القيمة 

ل��دى الموظف اأو الموؤ�ش�ش��ة "
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على هام�ص القمة احلكومية
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متحف اخلدمات احلكومية امل�شتقبلية

متحف اخلدمات احلكومية امل�شتقبلية

"متحف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 

احلكومية  القمة  تنظمه  الذي  امل�شتقبلية"  احلكومية  اخلدمات 

ب�شكل �شنوي، ال�شتعرا�س اجليل اجلديد من اخلدمات يف حكومات 

وال�شحية  التعليمية  للخدمات  م�شتقبلية  ت�شورات  ي�شم  امل�شتقبل. 

 180 من  اأكرث  املتحف  تنفيذ  على  عمل  الذكية.  املدن  وتخطيط 

ومعاهد  جامعات  مع  بالتعاون  حكوميا  وخبريا  وم�شمما  مهند�شا 

عاملية و�شركات متخ�ش�شة يف االبتكارات امل�شتقبلية.

واملدن  وال�شحية  التعليمية  للخدمات  م�شتقبلية  روؤية  املتحف  وي�شم 

باجلهات  خا�س  واالبتكار  والت�شميم  للبحث  وخمتربا  الذكية، 

الذكية  لل�شوارع  م�شتقبليا  ت�شورا  املتحف  يعر�س  كما  احلكومية.. 

التي  املعلومات  كافة  لهم  وتوفر  وتر�شدهم  لل�شكان  تتحدث  التي 

تطويرها  مت  نوعها  من  فريده  لت�شورات  باالإ�شافة  يحتاجونها، 

بالتعاون مع معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا.

كما يحتوي املتحف على جم�شمات للروبوتات التي توفر حلوال عملية 

و�شم  اخلطرة.  املهن  واأ�شحاب  الطبية  االإعاقات  واأ�شحاب  لذوي 

املتحف اأي�شا املخترب املدر�شي امل�شتقبلي "ياأخذ الطالب يف رحلة الأي 

مكان يف الكون بال�شوت وال�شورة واملعلومة".
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جائزة اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول 

اأف�شل خدمة حكومية  الثانية من جائزة  الدورة  االإمارات  دولة  اأطلقت حكومة 

عرب الهاتف املحمول بفئاتها اجلديدة وعلى 3 م�شتويات هي: امل�شتوى الوطني، 

يف  مبتكرة  حلول  لتقدمي  احلكومية  اجلهات  حتفيز  بهدف  والعاملي  والعربي، 

جمال تطبيقات الهواتف الذكية والهاتف املحمول والر�شائل الن�شية الق�شرية.

ال�شحة،  هي:  خمتلفة  قطاعات  ثمانية  للجائزة  اجلديدة  الفئات  ت�شمل 

وال�شياحة،  وال�شالمة،  واالأمن  االجتماعية،  وال�شوؤون  والبيئة،  والتعليم، 

واالقت�شاد والتجارة، واملوا�شالت والبنية التحتية.

كما مت تخ�شي�س جائزة خا�شة قيمتها مليون درهم اماراتي لفئة طالب اجلامعات 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع اجلهات االحتادية يف الدولة.
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طالب اجلامعات

 التطبيق الفائز: 
تطبيق �ش�رف املواد الغذائية املدعمة

جامعة �جلزيرة / م�ؤ�ش�شة �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال 

 �لإن�شانية �لتابعة ل�ز�رة �ش�ؤون �لرئا�شة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

30 �شنفا،  ي�شمل  والذي  الغذائية«  ال�شلع  »دعم  امل�شتفيد من م�شروع  املواطن  يقوم 

ن�شية  ر�شالة  باإر�شال  النظام  يقوم  امل�شروع.  نظام  يف  وهاتفه  هويته  رقم  بت�شجيل 

بالرقم ال�شري على هاتف املتعامل، باالإ�شافة اإىل متكنه من االطالع على االأ�شناف 

البيانات  تلك  )تتوفر  توزيعها،  مبراكز  تزويده  اإيل  باالإ�شافة  وكمياتها،  املتاحة 

باللغتني العربية و االإجنليزية(.

 التطبيق الفائز: 
تطبيق النجدة 

جامعة �أب� ظبي / وز�رة �لد�خلية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تعر�شه  عند  امل�شتخدم  حياة  انقاذ  يف  امل�شاعدة  اإىل  يهدف  النجدة  تطبيق 

الطبية  ال�شخ�شية  بياناته  تخزين  للم�شتخدم  ي�شمح  حيث  حادث  اأو  خطر  الأي 

وا�شتخدامها عند احلاجة لتعمل كتنبيه للجهات املخت�شة.
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طالب اجلامعات

 تكرمي فريق التطبيق: 
ال ترا�شل

كلية �خل��رزمي �لدولية / وز�رة �لد�خلية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مع  بالتعاون  الدولية  اخلوارزمي  كلية  من  ترا�شل"  "ال  تطبيق  ومنح 

وال�شالمة،  االأمن  قطاع  يف  خا�شة  تكرميية  جائزة  الداخلية  وزارة 

االإعاقة  متنعهم  مل  الذين  االإمارات  دولة  اأبناء  من  املتميز  للفريق 

تقليل  اإىل  التطبيق  ويهدف  وابتكاراتهم.  باإبداعاتهم  امل�شاركة  من 

فكرته  تقوم  حيث  االإمارات،  دولة  يف  ال�شري  حوادث  ن�شبة  التطبيق 

على تعطيل لوحة املفاتيح املوجودة يف الهاتف النقال ملنع ال�شائق من 

كتابة الر�شائل الن�شية اثناء �شياقة املركبة. تتم عملية تعطيل لوحة 

املفاتيح ب�شكل اأوتوماتيكي عن طريق نظام حتديد املواقع اجلغرافية 

GPS بحيث يعمل هذا النظام على مالحظة �شرعة املركبة وتعطيل 
لوحة مفاتيح الهاتف النقال عندما يتجاوز ال�شائق ال�شرعة املحددة. 
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امل�شتوى الوطني 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق الرتاخي�ص الطبية وتنظي�م عمل املن�ش�اآت ال�شحي�ة 

قطاع ال�سحة
وز�رة �ل�شحة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

عمل  تنظيـم  اىل  الطبية«  الرتاخي�س  »خدمة  التطبيق  يهدف 

تعمل  حيث  بالوزارة،  اخلا�س  للقطاع  التابعة  ال�شحيـة  املن�شـاآت 

ت�شجيلها  الطبية اخلا�شة من حيث  املن�شاآت  كافة  تنظيم عمل  على 

اأطباء  من  فيها  العاملني  ترخي�س  اإىل  باالإ�شافة  ترخي�شها،  و 

داخل  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  رفع  بهدف  وذلك  وفنيني، 

ي�شمل  القطاع.  هذا  يف  املراجعني  �شحة  على  للمحافظة  الدولة، 

املراكز  امل�شت�شفيات،  التالية:  الطبية  املن�شاآت  الرتخي�س  هذا 

االأ�شنان  طب  وعيادات  العامة  العيادات  والتخ�ش�شية،  الطبية 

ا�شت�شاري(  اخ�شائي،  االطباء )عام،  وترخي�س  املدر�شة  وال�شحة 

والفنيني. وال�شيادلة 

 التطبيق الفائز: 
البوابة الوطنية للمبتعثني

قطاع التعليم
جامعة �أب� ظبي / وز�رة �لد�خلية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مقدم  الدولة،  وخارج  داخل  املبتعثني  للطلبة  تفاعلي خدمي متخ�ش�س  تطبيق 

املبتعثني  الطلبة  لباقي  اأي�شا  ومتاح  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 

من اجلهات االأخرى. ميّكن التطبيق الطالب من التقدم لطلب البعثة ومتابعته 

تفاعلية  خدمة   40 من  اأكرث  بتوفري  الذكي  التطبيق  يقوم  عليه.  التوقيع  حلني 

باالإمكان  والتي  وامل�شاندة  واال�شتعالمية  واملالية  االكادميية  اخلدمات  مثل 

التقدمي لها من اأي مكان من العامل.
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امل�شتوى الوطني 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي

قطاع البيئة
هيئة كهرباء ومياه دبي

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

واال�شت�شاريني،  واملوردين،  املتعاملني،  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تطبيق  يخدم   

يعترب  اأنه  حيث  الزائرين  وعموم  احلكومية  واجلهات  وظائف،  عن  والباحثني 

من  للمتعاملني  جديدة  قناة  وهي  "اأ�شر"  خدمة  يوفر  حكومي  تطبيق  اأول 

خدمة  موظفي  مع  االإ�شارة  بلغة  مبا�شرة  التوا�شل  من  متكنهم  ال�شم،  فئة 

الذكية،  االأجهزة  على  واملرئية  الفورية  املحادثة  تقنية  با�شتخدام  املتعاملني 

احلكومية  اجلهات  متكن  ذكية  خدمة  وهي  احلكومية"  "املالحظات  وخدمة 

من اإر�شال مالحظاتهم مبا يتعلق مبمتلكات الهيئة.

   التطبيق الفائز: 
تطبيق متجر االأ�ش�ر املنتجة

قطاع ال�سوؤون االجتماعية
�لحتاد �لن�شائي �لعام

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

لفئة  امل�شتهلكني  و�شول  عملية  لت�شهل  التكنولوجيا  توظيف  على  التطبيق  يعمل   

االأ�شرية  للمنتجات  وتروج  بينهما  متكاملة  بيئة  خلق  خالل  من  املنتجة  الأ�شر  ا

وتعزيز قيم االإنتاج واملحافظة على احلرف وال�شناعات الرتاثية مبا يعود على 

االقت�شاد واالأ�شرة واملجتمع بالنفع.
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امل�شتوى الوطني 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق �ش�رطة دبي 

قطاع االمن وال�سالمة
�شرطة دبي  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

يبلغ  الذكية  اخلدمات  من  متميزة  باقة  على  دبي  �شرطة  تطبيق  يحتوي 

بنظام  التطبيق  ربط  مت  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  خدمة   82 عددها 

م�شت�شفى  اأو  مركز  اأقرب  حتديد  عملية  ي�شهل  الذي  للمالحة  جوجل  خرائط 

الب�شيطة  تقارير احلوادث  كاإ�شدار  اأخرى  اإىل خدمات  باالإ�شافة  للم�شتخدم، 

مثل  خدمات  يف  اجلمهور  م�شاركة  تعزيز  جانب  اإىل  امل�شاكن،  اأمن  وخدمة 

كلنا �شرطة وخدمة االبالغ عن جرمية �شعيا للحفاظ على اأمن املجتمع.

 التطبيق الفائز: 
تطبيق دبي للثقافة 

قطاع ال�سياحة
هيئة دبي للثقافة و�لفن�ن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

ا�شتخدام  اإمارة دبي عرب  الرتاثية يف  املواقع  الهيئة معلومات عن  يقدم تطبيق 

ذكي  �شياحي  مر�شد  مبثابة  التطبيق  يعمل  املعزز".  "الواقع  تكنولوجيا 

اإىل  اإ�شافتها  من  وميكنه  منه  القريبة  االأثرية  باالأماكن  امل�شتخدم  يخطر 

الثقافية  الفعاليات  حول  تفا�شيل  التطبيق  هذا  ويوفر  لديه.  املف�شلة  الوجهات 

واملهرجانات التي تعنى بقطاع الثقافة و الفنون والرتاث يف االمارة.
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امل�شتوى الوطني 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق وزارة العمل 

قطاع االقت�ساد والتجارة
وز�رة �لعمل

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مالحظات  اىل  باال�شتناد  تطويرها  مت  رئي�شية  خدمات  �شتة  التطبيق  يقدم 

مع  جديدة  توا�شل  قناة  لفتح  وذلك  ا�شتخداما،  االأكرث  واخلدمات  املتعاملني 

و�شهولة  بي�شر  املعامالت  باإجناز  لهم  ت�شمح  تفاعلية  وتوفري خدمات  متعامليها، 

اأ�شحاب  اإبقاء  اإىل  التطبيق  ويهدف  ومكان.  زمان  اأي  يف  الذكي  الهاتف  عرب 

االأعمال مطلعني ب�شكل ا�شتباقي على حالة من�شاآتهم والعاملني فيها مبا يحقق لهم 

عدم التعر�س لغرامات او خمالفات، واإجراء كافة معامالتهم الر�شمية ب�شهولة 

واأمان، وميكن للعمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتوا�شل مع الوزارة.

  التطبيق الفائز: 
تطبيق درب 

قطاع الموا�سالت والبنية التحتية
د�ئرة �لنقل

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

النقل  واآنية حول خدمات  دقيقة  الذكية معلومات  للهواتف  "درب"  تطبيق  يوفر 

املتعددة الربية والبحرية واجلوية يف اإمارة اأبوظبي، حيث يتعرف امل�شتخدم عن 

طريقه على حالة املرور والطرقات واأعمال الطرق، باالإ�شافة اىل �شداد ر�شوم 

املواقف وحجز مركبات االأجرة.
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امل�شتوى العربي 

التطبيق الفائز: 
التطبيق قريبون 

قطاع ال�سحة
�لنف�شية �ل�شحة  لتعزيز  �ل�طنية  �للجنة 

�ل�شع�دية �لعربية  �ململكة 

يهدف  النف�شية.  ال�شحة  لتعزيز  الوطنية  باللجنة  خا�س  تطبيق  هو  قريبون 

موا�شيع  ن�شر  عرب  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  املجتمع  تثقيف  اإىل  التطبيق 

خدمة  تقدمي  باالإ�شافة  �شلة،  ذات  ومالحق  وجمالت  وفيديوهات  ومقاالت 

ملختلف  اال�شبوع  مدار  على  جماين  ب�شكل  وال�شحية  النف�شية  اال�شت�شارات 

ا�شت�شاريني  قبل  من  عليها  ويجاب  ال�شنية  الفئات  وجلميع  النف�شية  االأمرا�س 

النف�شية.  بال�شحة  متخ�ش�شني 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق وزارة التعليم

قطاع التعليم
وز�رة �لتعليم

�ل�شع�دية �لعربية  �ململكة 

ويقدم  واأخبارها،  الوزارة  عن  معلومات  ال�شعودية  الرتبية  وزارة  تطبيق  يوفر 

خدمات متعددة للطالب واأولياء االأمور واملواطنني واملوظفني.
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امل�شتوى العربي 

 التطبيق الفائز: 
 I Qatar e-Nature تطبيق

قطاع البيئة
مركز �أ�شدقاء �لبيئة يف قطر

دولة قطر

�شركة  بني  وال�شراكة  التعاون  نتاج  هو   I Qatar e-Nature تطبيق 

البيئة  اأ�شدقاء  ومركز  والكيماويات(  للطاقة  الدولية  )ال�شركة  قطر  �شا�شول 

النباتية  الرثوة  ا�شتك�شاف  خا�شية  للم�شتخدمني  التطبيق  هذا  يتيح  قطر.  يف 

واحليوانية الغنية يف دولة قطر، من نباتات وطيور وح�شرات وغريها.

 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق التربعات الر�شمي 

قطاع ال�سوؤون االجتماعية
هيئة تقنية �ملعل�مات

�شلطنة ُعمان

مواطني  متّكن  متكاملة  اإلكرتونية  خدمة  يوفر  الر�شمي  التربعات  تطبيق 

بطاقاتهم  با�شتخدام  معتمدة  تربعات  هيئة   11 اإىل  التربع  من  عمان  �شلطنة 

االئتمانية. 
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امل�شتوى العربي 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق اجلي�ص اللبناين الدرع 

قطاع االأمن وال�سالمة
�للبناين �جلي�ش 

�للبنانية �جلمه�رية 

املواطنني  بني  ات�شال  قناة  فتح  اإىل  الدرع   اللبناين  اجلي�س  تطبيق  يهدف 

اجلرمية  مكافحة  اأجل  من  اللبناين(،  )اجلي�س  اللبنانية  امل�شلحة  والقوات 

بكفاءة عن طريق ت�شهيل االإبالغ عن اأي ن�شاط م�شبوه.

 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق ال�شياحة ال�شعودية 

قطاع ال�سياحة
�لهيئة �لعامة لل�شياحة و�لآثار

�ل�شع�دية �لعربية  �ململكة 

يوفر التطبيق لل�شياح اإمكانية احل�شول على معلومات عن اخلدمات ال�شياحية 

املختلفة والتخطيط للرحالت داخل اململكة، كما يخدم يف ذات الوقت الوجهات 

واملن�شاآت ال�شياحية الداخلية يف اململكة العربية ال�شعودية.
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امل�شتوى العربي 

 التطبيق الفائز: 
تطبيق الهيئة العامة حلماية امل�شتهلك 

قطاع االقت�ساد والتجارة
�مل�شتهلك �لعامة حلماية  �لهيئة 

�شلطنة ُعمان

يعنى هذا التطبيق بحماية امل�شتهلك حيث يوفر للم�شتهلك والتاجر العماين 

اخلليج،  ودول  ال�شلطنة  م�شتوى  على  االأ�شعار  مقارنة  فر�شة  �شواء  حد  على 

اإ�شافة اإىل متكن امل�شتهلك من التقدم ب�شكاوى.

 التطبيق الفائز: 
Traffic Service تطبيق خدمة املرور

قطاع الموا�سالت والبنية التحتية
هيئة �حلك�مة �لإلكرتونية

مملكة �لبحرين

املركبات  رخ�س  وجتديد  املرورية،  املخالفات  دفع  للم�شتخدمني  التطبيق  يتيح 

ورخ�شة القيادة، واإ�شتالم اإي�شاالتها اإلكرتونيا عن طريق الربيد االإلكرتوين اأو 

الر�شائل الن�شية الق�شرية، كما ميكن امل�شتخدم من عر�س املعامالت ال�شابقة 

و اإ�شتقبال اإ�شعارات عن الدفعات امل�شتحقة.
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امل�شتوى العاملي

 التطبيق الفائز: 
 MQuitBuddy تطبيق

قطاع ال�سحة
�ل�قائية لل�شحة  �ل�طنية  �لهيئة 

 �أ�شرت�ليا

وذلك  التدخني،  عن  االإقالع  م�شاعدتهم  اإىل  يهدف  للجمهور  جماين  تطبيق 

لالإقالع  وتخطيط  للم�شتخدمني  ير�شلها  يومية  ت�شجيعية  ر�شائل  طريق  عن 

عن التدخني بتحديد عدد مرات التدخني للم�شتخدم.

 التطبيق الفائز: 
 HKDSE تطبيق

قطاع التعليم
هيئة �لختبار�ت و�لتقييم 

ه�نغ ك�نغ

كونغ،  هونغ  يف  الثانوي  التعليم  دبلوم  اختبارات  عن  معلومات  التطبيق  يوفر 

حيث ميكن امل�شتخدم للتطبيق من احل�شول على اأحدث االأخبار ومعلومات عن 

االختبارات.
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امل�شتوى العاملي

 التطبيق الفائز: 
 MyENV تطبيق

قطاع البيئة
�ل�طنية �لبيئة  هيئة 

�شنغاف�رة جمه�رية 

يف  تنبيهات  وير�شل  �شنغافورة  يف  الطق�س  حالة  عن  معلومات  التطبيق  يوفر 

معلومات  على  احل�شول  اإىل  اإ�شافة  معينة،  مواقع  يف  االأمطار  هطول  حال 

اأماكن  عن  معلومات  يوفر  كما  اجلو.  تلوث  م�شتوى  و  ال�شواطئ  بحالة  متعلقة 

ال�شنك. انت�شار حمى 

 التطبيق الفائز: 
 تطبيق املواطن الن�شط من 

مدينة مو�شكو
قطاع ال�سوؤون االجتماعية

بلدية م��شك�

�لحتاد �لرو�شي

امل�شاركة يف  للمواطنني فر�شة  الن�شط من مدينة مو�شكو،  املواطن  يُتيح تطبيق 

منحهم  طريق  عن  فيها،  للم�شاركة  ت�شجيعهم  يتم  التي  العامة،  اال�شتبيانات 

من  لال�شتفادة  بعد  فيما  ا�شتبدالها  ميكن  حيث  امل�شاركات،  تلك  عن  نقاطًا 

اخلدمات العامة جمانًا مثل )مواقف ال�شيارات، وتذاكر ال�شينما وغريها(.
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 التطبيق الفائز: 
 Safe Stepping Stone تطبيق

قطاع االمن وال�سالمة
جمه�رية ك�ريا �جلن�بية

الكوارث  االأحوال اجلوية وحتذيرات من  لتوفري معلومات عن  التطبيق  يهدف 

يف  اتباعها  الواجب  اخلطوات  حول  معلومات  تقدمي  جانب  اإيل  الطبيعية، 

حاالت الكوارث ح�شب نوعها.

 

امل�شتوى العاملي

 التطبيق الفائز: 
 iTour Seoul تطبيق

قطاع ال�سياحة
حك�مة �شي�ؤول

جمه�رية ك�ريا �جلن�بية

يعترب تطبيق الدليل الر�شمي حلكومة مدينة �شيوؤول الكورية، ويت�شمن التطبيق 

معلومات مف�شلة عن املناطق ال�شياحية واملطاعم ومراكز الت�شوق والفنادق.
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امل�شتوى العاملي 

 التطبيق الفائز: 
HKTDC Product Magazine تطبيق

قطاع االقت�ساد والتجارة
جمل�ش �لتط�ير �لتجاري

�ل�شعبّية �ل�شني  جمه�رية 

وذلك  كونغ،  هونغ  يف  تقام  التي  املعار�س  عن  املعلومات  جميع  التطبيق  يوّفر 

املعلومات  على  احل�شول  املتعامل  على  ت�شّهل  الكرتونية  جمالت  طريق  عن 

من  امل�شتخدم  ميّكن  كما  املعار�س،  هذه  يف  عر�شه  يتم  منتج  اأي  عن  الكاملة 

احل�شول على معلومات التوا�شل مع العار�شني وال�شركات العار�شة.

 

 التطبيق الفائز: 
mTickets تطبيق

قطاع الموا�سالت والبنية التحتية
للم���شلت �لعامة  �لهيئة 

ل�ك�شمب�رغ دوقية 

من  العامة  للموا�شالت  تذاكر  �شراء  للم�شتخدم  ميكن  كبوابة  التطبيق  يعمل 

بعد  التطبيق  ميكنك  حيث  الذكي.  الهاتف  طريق  عن  يعمل  كما  خاللها، 

التطبيق  لك  ي�شمح  كتذكرة.  الذكي  الهاتف  ا�شتخدام  من  التذكرة  ال�شراء 

دوقية  يف  العام  النقل  لو�شائل  والطويلة  الق�شرية  للرحالت  تذاكر  �شراء 

لوك�شمبورغ. 
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من�شة االبتكار
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من�شة االبتكار

احلكومي  االبتكار  من�شة  احلكومي  لالبتكار  را�شد  بن  حممد  مركز  نظم 

للمرة االأوىل خالل القمة احلكومية الثالثة. عرّفت املن�شة امل�شاركني يف القمة 

�شمن  االبتكار  بتعزيز  اخلا�شة  واال�شرتاتيجيات  والو�شائل  االأدوات  اأهم  على 

املوؤ�ش�شات احلكومية.

م�شمى  حتت  والق�شرية  امللهمة  احلوارات  من  �شل�شلة  املن�شة  ا�شت�شافت 

مب�شاركة  واالإقليميني  العامليني  اخلرباء  من  نخبة  قدمها  االبتكار"  "حوارات 

من  مبتكرة  مناذج  ا�شتعر�شت  التي  والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة 

خمتلف دول العامل.

واخلا�س  احلكومي  القطاعني  عن  ممثلني  االبتكار  خمترب  من�شة  يف  و�شارك 

الإحدى  مبتكرة  حلول  لو�شع  وذلك  امليدانيني  اخلرباء  بع�س  اإىل  اإ�شافة 

امل�شكالت التي تواجه القطاع املعني. 
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 �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم 
يزور من�شة لالبتكار احلكومي

�شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم 
يزور من�شة لالبتكار احلكومي

زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي ملن�شة االبتكار احلكومي خالل القمة احلكومية الثالثة.
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 جائزة االإمارات للطائرات
بدون طيار خلدمة االإن�شان
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جائزة االإمارات للطائرات بدون طيار خلدمة االإن�شان

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  كّرم �شاحب 

طيار  بدون  للطائرات  االإمارات  "جائزة  يف  الفائزين  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س 

خلدمة االإن�شان" يف تاريخ 7 فرباير 2015. وكان �شموه قد اأطلق اجلائزة خالل 

فعاليات الدورة الثانية للقمة احلكومية 2014.

من  م�شاركة   800 من  اأكرث  واملحلية  العاملية  ن�شختيها  يف  اجلائزة  وا�شتقطبت 

57 دولة حول العامل، تاأهل منها 39 م�شروعًا للت�شفيات النهائية والتي تناف�شت 
وعلى مدى يومني للفوز بجوائزها. تبلغ القيمة املالية للجائزة الوطنية مليون درهم 

اإماراتي، والقمة املالية للجائزة الدولية مليون دوالر اأمريكي. 
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الفائزين

 الفائز: 
الطائرات بدون طيار املقاومة 

لل�شدمات بعمليات البحث واالإنقاذ
الجائزة الدولية

�بيليتي  فلي 

�ل�ش�ي�شري �لحتاد 

"الطائرات  م�شروع  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ّكرم 

بها  تقدم  التي  واالإنقاذ"  البحث  بعمليات  لل�شدمات  املقاومة  طيار  بدون 

مليون  قيمتها  تبلغ  والتي  الدولية،  باجلائزة  الفائز  ابيليتي"  "فالي  فريق 

االأماكن  اإىل  الطائرة  دخول  باإمكانية  امل�شروع  فكرة  تتلخ�س  اأمريكي.  دوالر 

يف  فاعليتها  يثبت  مما  النا�س  من  مقربة  على  باأمان  والطريان  ال�شيقة 

االإنقاذ.  عمليات 
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الفائزين

 الفائز: 
طائرات الوادي

الجائزة الوطنية
�أب�ظبي  جامعة ني�ي�رك 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

"طائرات  م�شروع  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ّكرم 

ابتكر  اأبوظبي.  نيويورك  جامعة  من  الوطنية  باجلائزة  الفائز  الوادي" 

وت�شجيل  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  الربية  احلياة  ملراقبة  امل�شروع 

للمراقبة  خم�ش�شة  كامريات  عرب  والنباتات  الربية  احليوانات  حتركات 

للتحليق على الوادي، ومن ثم جمع ال�شور من الكامريات.

القمة احلكومية الثالثة 275القمة احلكومية الثالثة274



الفائزين

 الفائز:
 م�ش�روع ا�شتخدام الطائرات 

بدون طيار لرفع جودة التغطية 
ل�شبكات االت�شاالت
المناف�سات الحكومية 

�ت�شالت  �شركة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كّرم  احلكومية،  املناف�شات  فئة  �شعيد  على 

بدون  الطائرات  ا�شتخدام  "م�شروع  عن  ات�شاالت  �شركة  مكتوم  اآل  را�شد 

امل�شاركات  فئة  عن  الفائز  االت�شاالت"  ل�شبكات  التغطية  جودة  لرفع  طيار 

احلكومية من دولة االإمارات. 
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محكم��ي جائزة االإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة االإن�ش��ان
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رع��اة جائزة االإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة االإن�ش��ان 
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فري��ق عم��ل جائزة االإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة االإن�ش��ان

القمة احلكومية الثالثة 285القمة احلكومية الثالثة284



 مبادرات وفعاليات على 
هام�ص القمة احلكومية
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اإطالق جائزة االإمارات للروبوت والذكاء اال�شطناعي خلدمة االإن�شان

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

"االإمارات  جائزة  وهى  الثالثة  احلكومية  القمة  يف  ابتكارية  مبادرة  دبي  الإمارة  التنفيذي 

درهم  مليون  املحلية  قيمتها  البالغة  االإن�شان"  خلدمة  اال�شطناعي  والذكاء  للروبوت 

والعاملية مليون دوالر.

تكرمي  اإىل  االإن�شان  خلدمة  اال�شطناعي  والذكاء  للروبوت  االإمارات  جائزة  تهدف 

ا�شتخدامات  على  تركز  اإذ  االإن�شان  اال�شطناعي خلدمة  والذكاء  للروبوت  تطبيق  اأف�شل 

الروبوت يف ثالثة جماالت اأ�شا�شية هي التعليم وال�شحة واخلدمات االجتماعية.

 اإطالق جائزة االإمارات للروبوت 
والذكاء اال�شطناعي خلدمة االإن�شان
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 " التكنولوجيا موجودة، ولكن الهدف هو ت�شخيرها لخدمة االإن�شان 
عن طريق اأفكار مبتكرة لتحقيق حياة اأف�شل واأ�شعد للمجتمعات "

�سمو ال�سيخ حمدان بن محمد بن را�سد اآل مكتوم
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 اإطالق 7 مبادرات لتعزيز روح 
االبتكار يف التعليم 

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

وتهيئة  واإعداد  االإمارات،  التعليم يف  كافة مراحل  االبتكار يف  روح  لتعزيز  �شبع مبادرات  اإطالق  عن 

اأجيال م�شتقبلية موؤهلة وم�شتعدة ملوا�شلة م�شرية التنمية والتقدم يف الدولة واحلفاظ على مكت�شبات 

الوطن، وتعزيز مكانة االإمارات حمليًا وعامليًا كعا�شمة لالبتكار واالبداع يف كافة القطاعات. 

 اإطالق 7 مبادرات لتعزيز روح 
االبتكار يف التعليم
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 " البد اأن يبتكر االإن�شان م�شتقبله، ويبتكر وظيفته، وهذا ما نطمح اإليه 
من خالل تطوير مهارات االبتكار في اأجيال االإمارات "

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان
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 حفل ا�شتقبال خا�ص برعاية وزارة اخلارجية
خالل القمة احلكومية 
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الطاولة امل�شتديرة لوزراء اخلدمة املدنية
اتجاهات واأولويات الم�ستقبل في مجال الخدمة المدنية والموارد الب�سرية

جل�شة طاولة  احلكومية"،  الب�شرية  للموارد  االحتادية  "الهيئة  نّظمت 

"اجتاهات  بعنوان  الب�شرية،  واملوارد  املدنية  اخلدمة  حول  م�شتديرة 

واأولويات امل�شتقبل يف جمال اخلدمة املدنية واملوارد الب�شرية"، وذلك 

على هام�س القمة احلكومية الثالثة.

الرحمن  عبد  الدكتور  �شعادة  اأدارها  التي  اجلل�شة  وا�شتعر�شت 

احلكومية،  الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  عام  مدير  العور 

املنطقة  يف  الب�شري  املال  راأ�س  اإدارة  وحتديات  اجتاهات  اأبرز 

�شيدعم  مما  عليها،  العمل  يتم  باأولويات  للخروج  وذلك  والعامل، 

بدورها.  واالرتقاء  الب�شرية  املوارد  لتعزيز  املنطقة  حكومات  جهود 

املوارد  التغيري يف  واإدارة  القطاع احلكومي،  "االإنتاجية يف  وموا�شيع 

احلكومي  واملوظف  الذكية  واخلدمات  العام،  القطاع  يف  الب�شرية 

الذكي، واالإ�شكالية التقليدية املرتبطة بالتوظيف الكمي باملقارنة مع 

ا�شتقطاب املواهب والكفاءات املتميزة"، وخلق حوار حولها والو�شول 

اإىل فهم م�شرتك حول هذه التوجهات وتاأثريها املحتمل.

 اجتماع �شبكة منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية
لل�ش�رق االأو�شط و�شمال اإفريقيا

الحكومة المفتوحة والمبتكرة
حكومة  مع  بالتعاون  والتنمية"  االقت�شادي  التعاون  "منظمة  نّظمت 

والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة  �شبكة  اجتماع  الذكية،  دبي 

واملبتكرة.  املفتوحة  احلكومة  حول  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط  لل�شرق 

احلكومية  ال�شيا�شات  هي:  اأ�شا�شية  نقاط  اأربع  االجتماع  ناق�س 

التعاون  منظمة  مر�شد  وحتديث  وتون�س،  املغرب  يف  املفتوحة 

وتو�شية  احلكومي،  القطاع  يف  االبتكار  حول  والتنمية  االقت�شادي 

احلكومية  ا�شرتاتيجيات  ب�شاأن  والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة 

الرقمية، وت�شجيع ا�شتخدام البيانات املفتوحة يف القطاع احلكومي.
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موؤمتر روؤ�شاء اجلامعات العربية
االبتكار في موؤ�س�سات التعليم العالي 

عقد  الذي  العربية  اجلامعات  روؤ�شاء  موؤمتر  يف  امل�شاركون  اأو�شح 

التعليم  موؤ�ش�شات  يف  "االبتكار  عنوان  حتت  احلكومية  القمة  خالل 

االبتكار  عملية  يف  حمدود  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  دور  اأن  العايل"، 

واالخرتاعات الوطنية، واأكدوا على �شرورة اإيحاد تخ�ش�شات دقيقة 

بيئة  وجود  جانب  اإىل  مكرر  معظمها  الأن  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  يف 

الباحثني  تدعم  تعليمية  موؤ�ش�شة  كل  يف  لالبتكار  وحمفزة  حا�شنة 

اإىل  امل�شاركون  نوه  كما  االإبداعية،  قدراتهم  وتظهر  واملبتكرين 

لتتما�شى مع متطلبات جمتمع  وهياكل اجلامعات  روؤى  تطوير  اأهمية 

االأكادميية بحرية كاملة واتخاذ  املوؤ�ش�شات  املعرفة وب�شرورة حترك 

العربية  االأنظمة الرتبوية  اأمام  اأنه مازال  القرارات ب�شرعة. وذكروا 

وت�شييق  املعا�شرة  الب�شرية  التنمية  لتحقيق  التحديات  من  الكثري 

والتزال  املتقدم،  العامل  لدول  الرتبوية  االأنظمة  وبني  بينها  الفجوة 

اجلهود املبذولة من الدول العربية يف جمال التعليم متوا�شعة مقارنة 

باجلهود العاملية يف جمال التعليم.

جل�شة نقا�شية
�سيا�سات ذكية لقطاع حكومي مبتكر

مع  بالتعاون  احلكومية"  لالإدارة  را�شد  بن  حممد  "كلية  نظّمت 

نقا�شية  جل�شة  �شنغافورة،  يف  العامة"  لل�شيا�شات  يو  كوان  يل  "كلية 

ودورها  الذكية  ال�شيا�شات  حول  احلكومية  القمة  هام�س  على 

املوؤ�ش�شات  دور  اإىل  اإ�شافة  مبتكر،  حكومي  لقطاع  التاأ�شي�س  يف 

القرار  اتخاذ  عملية  دعم  يف  احلكومية  االإدارة  وكليات  االأكادميية 

يف  �شارك  احلكومي.  العمل  منظومة  �شمن  االبتكار  ثقافة  وترويج 

احلكومية  االإدارة  كليات  من  واملفكرين  الباحثني  من  عدد  اجلل�شة 

العربية  االإمارات  دولة  املرموقة من  العاملية  االأكادميية  واملوؤ�ش�شات 

وا�شرتاليا  االأمريكية  املتحدة  والواليات  واأملانيا  و�شنغافورة  املتحدة 

املتحدة. واململكة 

من  عددًا  ناق�شت  عمل  جمموعات  احلوارية،  اجلل�شة  وتلت 

املوؤ�ش�شات  يف  واالبتكار  الذكية  بال�شيا�شات  ال�شلة  ذات  املوا�شيع 

اأمثلة  ومناق�شة  عملية،  برامج  تطوير  اأهمية  �شملت  احلكومية 

ذلك  وتلى  امل�شاركني.  جتارب  ملختلف  العملي  الواقع  من  ماأخوذة 

لتقارير  اأ�شا�شًا  ت�شكل  �شوف  التي  والتو�شيات  النتائج  الأهم  عر�س 

م�شتقبلية. تف�شيلية  ودرا�شات 
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موؤمتر �شحفي 
جائزة االإمارات للروبوت والذكاء اال�سطناعي لخدمة االإن�سان

اأعلن معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 

على  �شحفي  موؤمتر  خالل  احلكومية  للقمة  املنظمة  اللجنة  ورئي�س 

للروبوت  االإمارات  "جائزة  تفا�شيل  عن  احلكومية،  القمة  هام�س 

والذكاء اال�شطناعي خلدمة االإن�شان" موؤكدًا معاليه اأن اجلائزة تاأتي 

يف اإطار اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

2015 عاما لالبتكار، ويف اإطار اال�شرتاتيجية الوطنية  الدولة عام 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  لالبتكار 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، ومببادرة 

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  �شخ�شية  ومتابعة 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي.

والذكاء  للروبوت  تطبيق  اأف�شل  تكرمي  اإىل  اجلائزة  تهدف 

التعليم  هي  اأ�شا�شية  جماالت  ثالثة  يف  االإن�شان  خلدمة  اال�شطناعي 

العاملية  اجلائزة  قيمة  و�شتكون  االجتماعية.  واخلدمات  وال�شحة 

مليون دوالر اأمريكي، وقيمة اجلائزة الوطنية مليون درهم اإماراتي.
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تكرمي فريق القمة احلكومية

برئا�شة   ،2015 احلكومية  للقمة  املنظمة  باللجنة  العمل  فريق  اليوم"  "االإمارات  �شحيفة  كّرمت 

فرباير  �شهر  �شخ�شية  بجائزة  الفائز  القرقاوي،  عبداهلل  حممد  الوزراء،  جمل�س  �شوؤون  وزير 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمّو  برعاية  ال�شحيفة،  تقدمها  التي   ،2015
تنظيم   للفريق على جهوده يف  تقديرًا  لالإعالم،  موؤ�ش�شة دبي  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب حاكم دبي 

احلكومية".  "القمة 

فريق القمة احلكومية"
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فري��ق المتطوعين خ��الل القمة الحكومية 
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 تقارير ودرا�شات
القمة احلكومية 
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موؤمتر �شحفي 

اإطالق تقرير 
االأ�س�ش والتوجهات الم�ستقبلية للمعرفة الرقمية

على هام�س فعاليات اليوم الثاين من القمة احلكومية، عقدت �شركة 

عنوان  يحمل  عامليا  تقريرًا  فيه  اأطلقت  �شحفيا  موؤمترا  اأك�شتن�شر 

"االأ�ش�س والتوجهات امل�شتقبلية للمعرفة الرقمية". تطرقت اأك�شتن�شر 

من خالله اإىل درا�شة عاملية حديثة قامت باإجرائها. وترّكز الدرا�شة 

الرقمية  اخلدمات  دور  يف  وتبحث  للحكومات،  الرقمي  التحّول  على 

وقدرتها على امل�شاهمة يف رفع كفاءة القطاعات االقت�شادية وتعزيز 

تطبقها،  التي  الدول  يف  االبتكار  جهود  ودعم  التناف�شية  القدرة 

ومقدار ا�شتفادة املواطنني من هذه اخلدمات.

موؤمتر �شحفي 

اإطالق تقرير 
حكومة عام 2020: رحلة اىل م�ستقبل احلكومات

القمة  مع  بالتعاون  ديلويت  �شركة  عقدت 

تقريرًا  الإطالق  �شحفيًا  موؤمترا  احلكومية، 

حتت  امل�شتقبل  حكومات  مالمح  ير�شد  خا�شًا 

م�شتقبل  اإىل  رحلة   :  2020 "حكومة  عنوان 

احلكومات" .. وذلك �شمن �شل�شلة بحوث القمة 

احلكومية الثالثة.

ويتوقع التقرير اأنه خالل عام 2020 �شتداخل 

م�شاهمات تقنية الطائرات دون طيار يف اأغلب 

ال�شرطة  يف  �شتتواجد  حيث  احلياه  جوانب 

اجلغرافية  اال�شتق�شائية  الدرا�شات  و  املحلية 

والدوريات البحرية وخدمات ت�شليم الب�شائع..

وع�شكرية  جتارية  ا�شتخدامات  اإىل  اإ�شافة 

وا�شتخدامات اأخرى متعددة. 

ال�شيا�شات  ر�شم  اآلية  التقرير  ي�شت�شرف  كما 

�شتتم  اأنها  يرى  و   2020 عام  احلكومية 

بطريقة ت�شاركية تفاعلية مع املواطنني اأ�شحاب 

اأف�شل  مناذج  بناء  على  يعمل  ما  العالقة 

االأمر  واقعية  ب�شورة  واالختبار  للتطبيق  قابلة 

النهائي  الت�شور  فاعلية  زيادة  �شاأنه  من  الذي 

لل�شيا�شات املراد ت�شميمها. 
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فبراير 2015

�سل�سلة بحوث القمة الحكومية

الأ�س�س والتوجهات امل�ستقبلية 

 للمعرفة الرقمية

التقنيات الرقمية يف �سميم التحول املن�سود باخلدمات 

العامة، واملحفز للنمو القت�سادي والبتكار

�سل�سلة بحوث القمة الحكومية

اآفاق تقديم الخدمات الحكومية

التوقعات الم�ستقبلية لتقديم الخدمات الحكومية

فبراير 2015

جملة هارفرد لالأعمال 

باالبتـكار،  متعلقـة  خمتـارة  مقـاالت  مـن  يتاألـف  احلكوميـة،  القمـة  مـع  بالتعـاون  لالأعمـال  هارفـارد  جملـة  مـن  خا�ـس  اإ�شـدار 

نائـب  مكتـوم،  اآل  را�شـد  بـن  حممـد  ال�شـيخ  ال�شـمو  �شاحـب  بقلـم  افتتاحيـة  مقالـة  مـع  احلكوميـة،  القمـة  وجل�شـات  موا�شيـع  تعك�ـس 

االبتـكار.  خـالل  مـن  نف�شـها  جتـدد  اأن  للحكومـات  ميكـن  كيـف  فيهـا  يناق�ـس  دبـي،  حاكـم  الـوزراء  جمل�ـس  رئي�ـس  الدولـة  رئي�ـس 

باأمنـاط  مـرورًا  اخلدمـات  تقـدمي  مـن  بـدًءا  املوؤ�ش�شـية،  املجـاالت  كافـة  يف  االبتـكار  تناق�ـس  املقـاالت  مـن  متكاملـة  باقـة  الكلمـة  وتلـي 

والتنميـة  املوؤ�ش�شـات  جنـاح  يف  وتاأثريهـا  باملواهـب  وانتهـاًء  ال�شخمـة،  والبيانـات  الرقميـة  التكنولوجيـا  وانت�شـار  اجلديـدة  االبتـكار 

عـام.  ب�شـكل 

حكومة عام 2020: رحلة اإىل م�شتقبل احلكومات 

االجتاهـات  فهـم  علـى  القطاعـات  قيـادات  م�شـاعدة  اإىل  يهـدف  الـذي   "2020 عـام  "حكومـة  م�شـتقبل  ي�شـتعر�س  تقريـر 

مـن  جتّمـع   2020 عـام  حكومـة  اإّن  م�شـتقبلنا.  حتـدد  والتـي  ب�شـرعة  املتغـرية  والتكنولوجيـة  واالقت�شاديـة  واالجتماعيـة  الدميوغرافيـة 

املحتملـة،  االأمـور  حـول  مناق�شـة  الإطـالق  العـامل  اأنحـاء  خمتلـف  مـن  ديلويـت  �شـركة  اإليهـا  تو�شلـت  التـي  واخلـربات  البحـوث  اأف�شـل 

مكثـف  ال�شتك�شـاف  تتويجـًا   "2020 عـام  "حكومـة  ت�شـّكل  التغيـري.  لتقبـل  ا�شـتعدادًا  اأكـرث  هـم  ملـن  املمكنـة  االأمـور  ذلـك،  مـن  واالأهـم 

تخّلفـه  قـد  الـذي  والتاأثـري  ذلـك،  اىل  ا�شافـة  والنقـل  والدفـاع،  االإن�شـانية،  واخلدمـات  التعليـم،  م�شـتقبل  علـى  توؤثـر  التـي  للدوافـع 

ككل. واملجتمـع  احلكومـة  علـى  هـذه  التغيـري  قـوى 

االأ�ش�ص والتوجهات امل�شتقبلية للمعرفة الرقمية 

املتعاملـني.   لـدى  اعتياديـا  �شـيئا  اأ�شبحـت  واأنهـا  خا�شـة  ا�شـتمراريتها  وم�شـاألة  الرقميـة  للخدمـات  احلكومـات  حتـول  تبحـث  درا�شـة 

�شانعـوا  اتفـاق  علـى  الدرا�شـة  تن�ـس  ومواطنيهـا.  احلكومـة  بـني  العالقـة  التكنولوجيـا  بهـا   تغـري  التـي  الكيفيـة  يف  اي�شـا  تبحـث  كمـا 

ونظـرا  احلديثـة.    احلكوميـة  اخلدمـات  قطـاع   جوهـر  هـي  الرقميـة  التكنولوجيـا  اأن  علـى  م�شـتوياتهم،  خمتلـف  علـى  ال�شيا�شـات 

بطـرق  معهـا  التوا�شـل  مـن  املواطنـني  ومتكـني  الوفـورات،  مـن  الكثـري  حتقيـق  مـن  احلكومـات  متكنـت  الرقميـة،  للتكنولوجيـا  لتبنيهـا 

كفـاءة. اأكـرث  اخلدمـات  جعـل  علـى  الرقميـة  اال�شـرتاتيجيات  لرتكيـز  التعّر�ـس  اإىل  اإ�شافـة  ومالءمـة،  و�شـرعة  ب�شـاطة  اأكـرث 

احلكومة املرتابطة 

ال�شـوء  وي�شـلط  احلـايل،  الوقـت  يف  احلكومـي  االأداء  خ�شائ�ـس  اأبـرز  وحتديـد  املرتابطـة،  احلكومـة  مفهـوم  تنـاول  اإىل  يهـدف  تقريـر 

التكنولوجـي  التكامـل  التقريـر  هـذا  ي�شـتعر�س  كمـا  بنجـاح.  املو�شوعـة  االأهـداف  لتنفيـذ  امل�شـتقبلية  والتحديـات  االجتاهـات  علـى 

مت�شلـة  تكـون  اأن  اإىل  احلكومـات  تتجـه  خدماتهـا.  احلكومـات  بهـا  تقـدم  التـي  والطريقـة  املقبلـة  املرحلـة  يف  التنظيمـي  والتوا�شـل 

اأ�شحـاب  واإ�شـراك  والتطبيقـات،  �شيا�شـاتها،  ر�شـم  اإعـادة  خـالل  مـن  فّعـال،  نحـو  علـى  متعامليهـا  توقعـات  لتلبيـة  باالإنرتنـت 

املعنيـني.  امل�شلحـة 

املدن القيادية يف االبتكار والتقنية وريادة االأعمال 

بـني  ال�شـراكة  التقريـر  هـذا  ويبحـث  االأعمـال.  وريـادة  االبتـكار  تدعـم  �شيا�شـات  تطويـر  علـى  املـدن  حكومـات  مل�شـاعدة  يهـدف  تقريـر 

لل�شيا�شـات  اأدوات  مـن  يتكـون  اإطـار  �شياغـة  متـت  املجال،حيـث  هـذا  يف  العـامل  اأنحـاء  خمتلـف  يف  املـدن  تفعلـه  مـا  يف  واأك�شنت�شـر،  ني�شـتا 

االإطـار. بهـذا  تعمـل  رائـدة  مدينـة   40 اأداء  بتحليـل  قامتـا  كمـا  االأعمـال،  وريـادة  االبتـكار  لت�شـجيع  ا�شـتخدامها  املـدن  ت�شـتطيع 

اآفاق تقدمي اخلدمات احلكومية 

املقبلـة  اخلم�شـة  ال�شـنوات  يف  احلكوميـة  اخلدمـات  تطويـر  علـى  �شـتوؤثر  التـي  امل�شـتفادة  والدرو�ـس  للتوجهـات  ملخ�شـًا  التقريـر  يقـدم 

خدمـة  وثقافـة  والتكنولوجيـا  واخل�شو�شيـة  اخلدمـات  اإىل  والو�شـول  املتعاملـني  خدمـة  ا�شـرتاتيجيات  يف  بـًد  خمتلفـة  جمـاالت  يف 

الت�شميـم. اأ�شـلوب  علـى  املبنيـة  والنتائـج  احلكومـي  التن�شـيق  توجهـات  اىل  وانتهـاء  واالبتـكار،  املتعاملـني 

تقارير القمة احلكومية
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�سل�سلة بحوث القمة الحكومية

االبتكار في الخدمات الحكومية

االبتكار يف اخلدمات احلكومية مقارنات دولية

تنتهجهـا  التـي  واالجتاهـات  الربامـج  واأهـم  مبتكـرة،  ب�شـورة  خدماتهـا  تقـدمي  يف  متيـزت  حكومـات   8 لــ  دوليـة  مقارنـات  يعر�ـس  تقريـر 

االجتماعيـة. واخلدمـات  وال�شحـة  التعليـم  وهـي  خمتـارة،  قطاعـات  علـى  التقريـر  ويركـز  موؤثـرة.  ب�شـورة  مواطنيهـا  احتياجـات  لتلبيـة 

مهارات اأف�شل، وظائف اأف�شل، حياة اأف�شل 

منظمـة  اأبحـاث  مـن  �شل�شـلة  �شمـن  اإعدادهـا  مت  املتحـدة  العربيـة  االإمـارات  لدولـة  واملهـارات  التعليـم  ل�شيا�شـات  ا�شـرتاتيجية  درا�شـة 

ورفـع  االقت�شاديـة،  املرونـة  بنـاء  يف  ت�شـاهم  التـي  املهـارات  ا�شـرتاتيجيات  حتليـل  علـى  العمـل  جمـال  يف  والتنميـة  االقت�شـادي  التعـاون 

التحديـات  يعك�ـس  كمـا  فيهـا،  القـوة  ونقـاط  املهـارات  لتحليـل  اإطـارا  التقريـر  يقـدم  املجتمعـي.   الرتابـط  ودعـم  العمالـة  معـدالت 

توفـري  مـع  بالبيانـات  املدعومـة  املقارنـة  ودرا�شـات  العالقـة  ذات  االأطـراف  مـن  مو�شـعة  جمموعـة  ا�شـراك  خـالل  مـن  تواجههـا  التـي 

لديهـا.  املهـارات  تطويـر  عمليـة  واجهـت  التـي  التحديـات  علـى  االأخـرى  الـدول  تغلـب  كيفيـة  عـن  واقعيـة  اأمثلـة 

املدن الذكية: منظور اإقليمي  

ال�شـوء  واإلقـاء  العربيـة  املنطقـة  يف  تطبيقاتهـا  �شـيناريوهات  وا�شتك�شـاف  الذكيـة  للمـدن  العامـة  املفاهيـم  و�شـع  اإىل  يهـدف  تقريـر 

مـن  م�شـتقاة  مقرتحـات  مـع  املنطقـة  يف  واالإجنـازات  التطـّورات  بع�ـس  واإظهـار  املـدن،  بتلـك  املتعلقـة  والفر�ـس  التحديـات  علـى 

ذكيـة. مـدن  اىل  العربيـة  املـدن  حتـول  جهـود  مل�شـاندة  بهـا  واال�شرت�شـاد  بنجـاح  التجربـة  هـذه  بخو�ـس  قامـت  التـي  املـدن  تطبيقـات 
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