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

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

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

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

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

التنمية البشرية.

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

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

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.

القمة 
العالمية 

للحكومات
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المقدمة

ــف  ــر الهات ــة عب ــة حكومي ــل خدم ــزة أفض ــي “جائ تأت

تكنولوجيــا  “جائــزة  مســابقات  إحــدى  المحمــول” 

الحكومــات” التــي صممــت لتحفيــز الجهــات الحكوميــة 

علــى نشــر مبــادرات الحكومــة الذكيــة واالحتفــاء برواد 

تقديــم  فــي  إلســهاماتهم  الحكومــات  تكنولوجيــا 

حلــول مبتكــرة لتحديــات عالميــة وتحفيــز النهــوض 

باالبتــكار الحكومــي.

ُيعقــد حفــل توزيــع الجوائــز فــي القمــة العالميــة 

ــكيل  ــة لتش ــة ُمكرس ــة عالمي ــي منص ــات، وه للحكوم

مســتقبل الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. يضــع 

ــل  ــال الجي ــدول أعم ــام ج ــي كل ع ــة ف ــر القم مؤتم

ــة  ــى الكيفي ــز عل ــع التركي ــات م ــن الحكوم ــادم م الق

ــا مــن  التــي يمكــن بهــا تســخير االبتــكار والتكنولوجي

أجــل التغلــب علــى التحديــات العالميــة التــي تواجــه 

ــرية. البش

جائــزة “أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر الهاتف 
المحمــول” هــي جائــزة ســنوية ذات نطاق 
عالمــي، تطلقهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 
صاحــب  توجيهــات  إطــار  فــي  المتحــدة 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي. وتتماشــى هــذه الجائــزة مــع 
رؤيــة الحكومــة الذكيــة في تقديــم خدمات 
حكوميــة متاحــة علــى مــدار الســاعة، ومن 
أي مــكان، مــع تحفيــز الجهــات الحكوميــة 
ــة  ــول إبداعي ــم حل ــى تقدي ــجيعها عل وتش
ــتقطاب  ــزة اس ــتهدف الجائ ــرة. وتس مبتك
ــتخدام  ــي اس ــة ف ــارب العالمي ــل التج أفض
عبــر  الذكيــة  التكنولوجيــة  التطبيقــات 

الهاتــف المحمــول.

“أريد أن ينجز المواطن كل معامالته الحكومية عبر 

الهاتف المحمول” 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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اإلمــارات  دولــة  حكومــة  أطلقــت 
ــة  ــدورة الخامس ــدة ال ــة المتح العربي
ــة  ــة حكومي ــل خدم ــزة أفض ــن “جائ م
 7 ضمــن  المحمــول”  الهاتــف  عبــر 
ــز  ــزة إلــى تحفي ــات. وتهــدف الجائ فئ
جميــع  فــي  الحكوميــة  الجهــات 
أنحــاء العالــم لتقديــم حلــول مبتكــرة 
المحمــول  الهاتــف  باســتخدام 
كمنصــة للخدمــات. وتســعى الجوائــز 

التاليــة: إلــى تحقيــق األهــداف 

مبتكــرة  تقنيــات  اعتمــاد  مســتوى  تحســين   •

فــي  تســاهم  المحمــول  للهاتــف  جديــدة 

ــتوى  ــى مس ــة عل ــات الحكومي ــر الخدم تطوي

العالــم.

فــرق  لــدى  واالبتــكار  اإلبــداع  روح  إطــالق   •

العمــل المختلفــة فــي الهيئــات الحكوميــة 

خدماتهــا  لتطويــر  العالــم  مســتوى  علــى 

ــهيل  ــول، وتس ــف المحم ــر الهات ــة عب المقدم

المتعامليــن. إلــى  الخدمــات  تقديــم 

الهيئــات  بيــن  المنافســة  روح  تعزيــز   •

والمؤسســات الحكوميــة لتحقيــق التمّيــز فــي 

للمتعامليــن. الخدمــات  تقديــم 

عن الجائزة
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ــي  ــات ف ــن 9 فئ ــام م ــذا الع ــزة ه ــر الجائ ــم تطوي ت

دورتهــا الرابعــة إلــى 7 فئــات فــي الــدورة الخامســة. 

األولــى، مفهــوم  وللمــرة  الجائــزة  كمــا شــملت 

التحديــات. حيــث يهــدف التركيــز علــى التحديــات إلــى 

إيجــاد تطبيقــات للهواتــف المحمولــة تؤثــر تأثيــًرا 

ــراد.  ــاة األف ــن حي ــن م ــع وتحس ــى المجتم ــا عل جذرًي

تتفــوق تلــك التطبيقــات مــن خــالل جعــل تقديــم 

الخدمــات الحكوميــة متمحــوًرا بالدرجــة األولــى حــول 

ــل. ــات العمي احتياج

حماية حياة اإلنسان

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

الهاتــف المحمــول أن تشــجع علــى نمــط حيــاة صحي 

ــوارئ؟ ــاالت الط ــاء ح ــذ األرواح أثن وأن تنق

تشــمل هــذه الفئــة تطبيقــات الهاتــف المحمــول 

الحيــاة  وأســلوب  الصحيــة،  بالرعايــة  المتعلقــة 

وتشــمل  المواطنيــن.  وأمــن  وســالمة  الصحــي، 

ــة  ــر الرعاي ــي توف ــول الت ــف المحم ــات الهات تطبيق

إلــى  والوصــول  والعــالج،  والتشــخيص  الوقائيــة 

خدمــات الرعايــة الصحيــة ومقدمــي هــذه الخدمــات، 

التطبيقــات  أيًضــا  تشــمل  كمــا  األمــراض.  وعــالج 

ــب  ــاة والتدري ــلوب الحي ــى أس ــا عل ــح تدريًب ــي تمن الت

الصحــي، باإلضافــة إلــى التطبيقــات التــي توفــر 

منهــا  والتعافــي  الكــوارث  حــاالت  فــي  اإلغاثــة 

الطــوارئ. وخدمــات 

بناء المعرفة

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

الهاتــف المحمــول توفيــر تعليــم أفضــل وإيصــال 

المعرفــة إلــى جميــع قطاعــات المجتمــع؟

ــا  ــر فرًص ــي توف ــات الت ــة التطبيق ــذه الفئ ــمل ه تش

فئات الجائزة
والمعلميــن  األكاديميــة  للمؤسســات  فريــدة 

وإدارة  وتقديــم  لتطويــر  والشــركات  والطــالب 

مــن  بمزيــد  التعليميــة  والمؤسســات  الخدمــات 

الهاتــف  تطبيقــات  وتشــمل  والفعاليــة،  الكفــاءة 

المحمــول التــي تقــوم بإشــراك الطــالب وأوليــاء 

األمــور فــي تقديــم الدعــم التعليمــي، كمــا تشــمل 

أيًضــا تطبيقــات الهاتــف المحمــول التــي تســاعد 

علــى تبــادل المعرفــة وإتاحــة الوصــول إلــى مكتبــات 

اإلنترنــت. عبــر  المعلومــات 

 الحياة المستدامة

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

الطاقــة  اســتخدام  تحســين  المحمــول  الهاتــف 

المخلفــات؟ ومعالجــة  والميــاه 

توفــر  التــي  التطبيقــات  الفئــة  هــذه  تشــمل 

تطويــر  علــى  تشــجع  التــي  المبتكــرة  الحلــول 

المــدن المســتدامة. ويشــمل ذلــك خدمــات الهاتــف 

المحمــول التــي تشــجع نمــط الحيــاة الصديــق للبيئة، 

مــن  وتقلــل  الطاقــة،  اســتخدام  كفــاءة  وتحســن 

انبعاثــات الكربــون وتلــوث الهــواء، وترشــد اســتهالك 

الميــاه والطاقــة، وتشــجع على إعــادة التدويــر وإدارة 

وتســاعد  البيولوجــي  التنــوع  وتحمــي  النفايــات، 

علــى الحفــاظ علــى النظــام البيئــي. وتشــمل هــذه 

الفئــة أيًضــا تطبيقــات المحمــول التــي تســاعد علــى 

ــة. ــين الزراع تحس

تعزيز الوعي الثقافي واالجتماعي

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

الهاتــف المحمــول مســاعدة المواطنيــن، والســياح، 

والمهاجريــن،
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ثقافــة  مــع  واالندمــاج  التعلــم  فــي  والوافديــن 

والمجتمــع؟ الدولــة 

ــى  ــز عل ــي ترك ــات الت ــة التطبيق ــذه الفئ ــمل ه تش

تطويــر وتحســين الوعــي االجتماعــي والثقافــي في 

جميــع أنحــاء العالــم. ويشــمل ذلــك خدمــات الهاتــف 

المحمــول التــي تســاعد علــى الحفــاظ علــى الهويــة 

االجتماعيــة  الرعايــة  وتوفيــر  الوطنيــة،  والثقافــة 

ــر  ــة، وتوفي ــات المحلي ــي للمجتمع ــم االجتماع والدع

ــي،  ــم المال ــة والدع ــى العدال ــول إل ــهولة الوص س

تشــمل  كمــا  والالجئيــن.  األقليــات  إدمــاج  ودعــم 

ــة  ــاالت التنمي ــي مج ــات ف ــا تطبيق ــة أيًض ــذه الفئ ه

الســياحية والســفر والضيافــة والثقافــة والفنــون 

ــوق. ــة والتس ــع األثري ــارة المواق ــه وزي والترفي

 تمكين األعمال

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

ــف المحمــول المســاعدة فــي تأســيس وإدارة  الهات

ــرعة؟ ــة بس ــال التجاري األعم

تشــمل هــذه الفئــة التطبيقــات التــي توفــر الخدمــات 

التــي تســاعد علــى تطويــر األعمــال والتجــارة، وإدارة 

األعمــال التجارية باإلضافــة إلى العمليــات واإلجراءات 

ــدة،  ــركات جدي ــيس ش ــل تأس ــطة مث ــة بأنش المتعلق

والحصــول علــى التصاريــح / التراخيــص، وتوظيــف 

وإدارة القــوى العاملــة، وإغــالق الشــركات، والملكية 

الفكريــة ومــا إلــى ذلــك. وتشــمل هــذه الفئــة أيًضــا 

ــال،  ــات األعم ــة بمعلوم ــات المتعلق ــات الخدم تطبيق

فضــاًل عــن التطبيقــات التــي توفــر الدعــم للشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة ورواد األعمــال.

فعالية التنقل

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

ــول  ــافرين للوص ــاعدة المس ــول مس ــف المحم الهات

ــة؟ ــل تكلف ــت وأق ــرع وق ــم بأس ــى وجهته إل

ــال  ــة بانتق ــات المتعلق ــة التطبيق ــذه الفئ ــمل ه تش

وفعاليــة.  بكفــاءة  الســلع  أو  األشــخاص  وحركــة 

ــي  ــول الت ــف المحم ــات الهات ــذا تطبيق ــمل ه ويش

ــق  ــن طري ــواء ع ــل، س ــطة النق ــور أنش ــن وتط تحس

البــر أو الجــو أو البحــر. كمــا تشــمل هــذه الفئــة 

ــات  ــارات والخدم ــة بالمط ــات المرتبط ــا التطبيق أيًض

البريديــة، فضــاًل عــن الخدمــات اللوجســتية.

حكومة قريبة من الناس

التحــدي: كيــف يمكــن للتطبيقــات الحكوميــة عبــر 

الهاتــف المحمــول االســتفادة مــن مشــاركة البيانــات 

عبــر الحكومــة أو البيانــات المفتوحــة لتوفيــر خدمــات 

عامــة أفضــل؟

ــادل  ــزز تب ــي تع ــات الت ــة التطبيق ــذه الفئ ــي ه تغط

ــول  ــهولة الوص ــر س ــات لتوفي ــن الحكوم ــات بي البيان

إلــى نطــاق واســع مــن الخدمــات مــن خــالل تطبيــق 

شــامل ســهل االســتخدام يجعــل المواطــن هــو محور 

ــة  ــذه الفئ ــمل ه ــة. وتش ــات المقدم ــام الخدم اهتم

تطبيقــات الهاتــف المحمــول التــي تســاعد علــى 

دمــج الخدمــات الحكوميــة وتقديمهــا بسالســة فــي 

منصــة مركزيــة واحــدة. باإلضافــة إلــى تطبيقــات 

البيانــات  مــن  تســتفيد  التــي  المحمــول  الهاتــف 

ــة. ــات العام ــر الخدم ــة لتوفي المفتوح
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الهاتــف  عبــر  الحكومــة  تطبيقــات  خدمــة  تعريــف 

المحمــول

ــر الهاتــف  الخدمــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا عب

الذكــي إمــا عبــر تطبيــق متوفــر علــى متجــر  جوجــل 

بــالي )لنظــام التشــغيل أندرويــد( أو متجــر آب ســتور 

)لنظــام التشــغيل أندرويــد(، أو التــي يمكــن الوصــول 

إليــه مــن خــالل صفحــة ويــب تفاعليــة.

الجهات المؤهلة

الجهــات التــي تقــدم خدمات عامــة مجانيــة أو خدمات 

غيــر تجاريــة، ولهــا تأثيــر ملمــوس علــى المســتخدم 

النهائــي، ســواء فــي توفيــر الوقــت أو تحســين 

ــف  ــات الهوات ــاق تطبيق ــمل نط ــاة. ويش ــودة الحي ج

ــي: ــا يل ــة م المحمول

• المؤسسات الحكومية

• المؤسسات غير الحكومية بالشراكة مع الحكومة

• المؤسسات الخاصة بالشراكة مع الحكومة

معايير اإلشتراك
التقديم

يمكــن للجهــة تقديــم تطبيــق واحــد فقــط فــي الفئة 

الواحدة.

ــر  ــي أكث ــق ف ــس التطبي ــم نف ــة تقدي ــن للجه ال يمك

ــدة. ــة واح ــن فئ م

إعادة التقديم

الهاتــف  تطبيقــات  حلــول/  فــي  النظــر  ســيتم 

المحمــول المقدمــة فــي الــدورات الســابقة للجائــزة 

التحســينات  التحديثــات/  عليهــا  أدخلــت  طالمــا 

التحديثــات. تلــك  تبريــر إدخــال  الهامــة، وتــم 

إمكانية االستخدام

ينبغــي أن تكــون حلــول/ تطبيقــات الهاتــف المحمول 

تعمــل بشــكل جيد.
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يســتند تقييــم الجائــزة إلــى 4 معاييــر رئيســية هــي: الفعاليــة والكفــاءة، واألثــر، واالبتــكار، والخصائــص اإلضافيــة. 

يتــم شــرح العوامــل المســتخدمة ضمــن المعاييــر الرئيســية األربعــة فــي الصفحــات التاليــة.

معايير التقييم

الفعالية والكفاءة

االبتكار

التأثير

الخصائص اإلضافية
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الفاعلية والكفاءة )20%(

يركــز هــذا المعيــار علــى مــدى جــودة الخدمــات 

المقدمــة مــن منظــور المســتخدم، ويركــز علــى 

ــاًرا لتطبيقــات  الوظائــف الحديثــة التــي أصبحــت معي

الخدمــات العامــة. تــم تقييــم الفعاليــة والكفــاءة مــع 

مراعــاة عوامــل مختلفــة تشــمل علــى ســبيل المثــال 

ــي: ــا يل ــر م ال الحص

•  توفر الدعم الفني ومعالجة الشكاوي

    لمستخدمي التطبيق

•  تجربة استخدام سهلة وشاملة للخدمة من البداية

    للنهاية

التأثير )35%(

يركــز هــذا المعيــار علــى نســبة تبنــي الخدمــات بيــن 

الجمهــور المســتهدف، ومــدى تأثيــر التطبيــق علــى 

المدينــة، والدولــة، والعالــم. ولغــرض تقييــم التأثيــر، 

قمنــا بتقييــم التطبيقــات بنــاًء علــى جــودة معالجتها 

“لتحــدي” الفئــة التــي تنــدرج ضمنهــا.

االبتكار )35(

يركــز هــذا المعيــار علــى عامــل “النجــاح الباهــر” 

ويمكــن تمييــز االبتــكار بطريقتيــن، التقنيــات المبتكــرة 

ــدة  ــدة وفري ــول جدي ــر حل ــرة لتطوي ــكار المبتك أو األف

مــن نوعهــا.

معايير التقييم
الخصائص اإلضافية )10%(

المتقدمــة  الخصائــص  علــى  المعيــار  هــذا  يركــز 

الكاملــة  اإلمكانــات  تســتخدم  التــي  اإلضافيــة  أو 

للهواتــف الذكيــة. تمــت مراعــاة النقــاط التاليــة أثنــاء 

تقييــم التطبيــق مــن حيــث الخصائــص اإلضافيــة:

•  تقييم رضا وسعادة المستخدمين

•  تطبيقات مصممة وفقًا لخصائص المستخدم

•  مراعاة االحتياجات الخاصة ألصحاب الهمم

•  ميزات وخيارات قابلة للتخصيص
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التطبيقات الُمرشحة
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حماية حياة اإلنسان
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 تطبيق هيئة الصحة – أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة

دائرة الصحة أبو ظبي

حماية حياة اإلنسان

يســاعد هــذا التطبيــق المســتخدمين علــى البحث عن 

ــات،  ــفيات، والصيدلي ــن، والمستش ــاء الُمرخصي األطب

واألدويــة، والتأمينــات الصحيــة وعــرض تفاصيلهــا 

ــتخدمين  ــن للمس ــة. يمك ــة متكامل ــار منص ــي إط ف

أيًضــا الوصــول إلــى ســجالتهم الطبيــة وســجالت 

تطعيــم األطفــال، أو حجــز مواعيــد لــدى األطبــاء، 

كمــا يتيــح التطبيــق للمهنييــن الصحييــن الحصــول 

ــل  ــارات، ونق ــز االختب ــة، وحج ــهادات الطبي ــى الش عل

ــة ــص الطبي ــاء التراخي أو إلغ
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تطبيق مدسكب
الواليات المتحدة األمريكية

شركة ويبمد، بدعم من هيئة الغذاء والدواء

حماية حياة اإلنسان

ســريعة  ســريرية  إجابــات  التطبيــق  هــذا  يقــدم 

ودقيقــة فــي مجــال الرعايــة، وهــو المــورد الطبــي 

األول لألطبــاء وطــالب الطــب والممرضــات، وغيرهــم 

يمكــن  الصحيــة.  الرعايــة  فــي  المتخصصيــن  مــن 

للمســتخدمين البحــث بســرعة عــن األدويــة والجرعات، 

ــة  ــور علــى المعلومــات الهامــة الخاصــة برعاي والعث

ــة  ــاالت اإلجرائي ــي للمق ــول التدريج ــى والوص المرض

ــك  ــاء كذل ــن لألطب ــراض. ويمك ــة األم ــة بمعالج الخاص

الوصــول إلــى مجتمــع يضــم أكثــر مــن 250 ألــف 

طبيــب فــي جميــع أنحــاء العالــم لتبــادل الحــاالت 

معارفهــم  مــن  واالســتفادة  األســئلة  وطــرح 

وخبراتهــم المتنوعــة مــن خــالل منصــة االســتعانة 

ــام  ــوال أي ــاعة ط ــدار 24 س ــى م ــة عل ــادر خارجي بمص

األســبوع. 
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تطبيق أكتف 10
إنجلترا، المملكة المتحدة

هيئة الصحة العامة بإنجلترا

حماية حياة اإلنسان 

ــى  ــتخدمين عل ــجيع المس ــق لتش ــذا التطبي ــم ه ُصم

اإلكثــار مــن نشــاط المشــي الســريع لمــدة عشــر 

دقائــق )والمعــروف باســم تطبيــق أكتــف 10(  حتــى 

يتمكنــوا مــن جمــع الفوائــد الصحيــة المرتبطــة بزيادة 

النشــاط البدنــي وتقليــل خطــر اإلصابــة بأمــراض 

خطيــرة فــي المســتقبل. يســتخدم التطبيــق أجهــزة 

ــة فــي الهاتــف المحمــول لتتبــع  االستشــعار الداخلي

نشــاط المشــي، ولوحــات قيــاس بســيطة تمكــن 

المســتخدمين مــن تتبــع التقــدم المحــرز وتبيــن لهــم 

الفــرص المتاحــة لتحقيــق أهدافهــم. يوجــد أيًضــا 

الكثيــر مــن المالحظــات والنصائــح للحفــاظ علــى 

تحفيــز المســتخدمين، كمــا يقــوم التطبيــق بمكافــأة 

ــم. ــى إنجازاته ــتخدمين عل المس
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تطبيق شرطة دبي
اإلمارات العربية المتحدة

شرطة دبي

حماية حياة اإلنسان 

ــة  ــة الذكي ــر تطبيــق شــرطة دبــي الذكــي البواب يعتب

الرئيســية لشــرطة دبــي، حيــث يوفــر عــدًدا كبيــًرا 

ــة  ــكان مدين ــة لس ــة والمتكامل ــات الذكي ــن الخدم م

وهــو  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  دبــي 

ــة  ــات الذكي ــع الخدم ــية لجمي ــول الرئيس ــة الوص نقط

ــا  ــة ، منه ــات متنوع ــمل خدم ــي. و يش ــرطة دب لش

ــالغ  ــل اإلب ــة ، مث ــة ومجتمعي ــة وجنائي ــات مروري خدم

ــادات  ــرطة  و قي ــن الش ــيطة وعي ــوادث البس ــن الح ع

ــق  ــم التطبي ــم تصمي ــم، ت ــي خدمتك ــي ف ــرطة دب ش

بطريقــة متطــورة حيــث يمكــن إنجــاز أي خدمــة مــن 

خــالل نقــرات محــدودة ، والتطبيــق متوفــر بعــدد 

6 لغــات وهــو تطبيــق متكامــل يســتخدم وظائــف 

ــل الواقــع االفتراضــي بطــرق  ــات متقدمــة مث وتقني

ــرة. مبتك
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تطبيق بالس بوينت ريسبوند
الواليات المتحدة األمريكية

مؤسسة بالس بوينت، بدعم من والية كاليفورنيا

حماية حياة اإلنسان 

تقديــم  مــن  األشــخاص  التطبيــق  هــذا  يمكــن 

المســاعدة إلنقــاذ أرواح ضحايــا الســكتة القلبيــة. 

ــى  ــد عل ــورة تعتم ــات متط ــق خدم ــتخدم التطبي يس

ــجلين  ــن والمس ــن الُمدربي ــه المواطني ــع لتنبي الموق

ــي  ــاش القلب ــى اإلنع ــون إل ــن يحتاج ــخاص الذي باألش

ــو  ــرة. وه ــاورة مباش ــة المج ــي المنطق ــوي ف الرئ

ــا  ــغ عدده ــال يبل ــز اتص ــي مراك ــة ف ــذة افتراضي ناف

الوصــول  بإتاحــة  التطبيــق  ويقــوم  مركــًزا،   911

ــل:  ــوارئ )مث ــطة الط ــي ألنش ــت الحقيق ــي الوق ف

ومــا  القلبيــة،  والســكتات  المروريــة،  الحــوادث 

شــابه ذلــك( فــور حدوثهــا. يمكــن للمســتخدمين 

ــالها  ــد إرس ــوادث عن ــن الح ــارات ع ــي إخط ــا تلق أيًض

المــرور  طــوارئ  إذاعــة  فــي  إليهــا  واالســتماع 

المباشــرة. 
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بناء المعرفة
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 تطبيق إيدكس
الواليات المتحدة األمريكية

إيدكس، بدعم من وزارة الخارجية األمريكية

بناء المعرفة

ــة  ــدورات التدريبي ــق إلكترونــي ضخــم شــامل لل تطبي

يتيــح للمســتخدمين تعلــم أي شــيء تقريًبــا بالمجان. 

يعــرض التطبيــق مقاطــع فيديــو وتفســيرات مــن 

أكثــر مــن 70 جامعــة عالميــة حــول مجموعــة متنوعــة 

مــن الموضوعــات التــي تتضمــن الرياضيــات والعلــوم 

واالقتصــاد والتاريــخ، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. ويحتوي 

ــار قــدرات  أيًضــا علــى دروس وتماريــن تفاعليــة الختب

المســتخدمين وإعدادهــم لالمتحانــات الرئيســية. 
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تطبيق اي باتشيال
الهند

المجلس الوطني لألبحاث التعليمية والتدريب

بناء المعرفة

ــة  ــدورات التدريبي ــق إلكترونــي ضخــم شــامل لل تطبي

لعــرض ونشــر المــوارد التعليميــة اإللكترونيــة بما في 

ذلــك الكتــب المدرســية ومقاطــع الصــوت والفيديــو 

والمطبوعــات الدوريــة. تــم إضافــة الطابع الشــخصي 

علــى التطبيــق ليناســب مختلــف المســتخدمين ذوي 

االحتياجــات المختلفــة: الطــالب، والمدرســون، وأولياء 

المثــال يمكــن  )علــى ســبيل  األمــور، والمربيــون 

للمعلميــن الوصــول إلــى تعليمــات التدريــس ومــوارد 

المناهــج الدراســية(. يمكــن للمســتخدمين كذلــك 

تحميــل المــواد الســتخدامها بــدون اتصــال باإلنترنــت 

و مشــاركتها مــع العائلــة واألصدقــاء.
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إدراك
األردن

إدراك، بدعم من مؤسسة الملكة رانيا

بناء المعرفة

ــر  ــة تنش ــدورات التدريبي ــة لل ــة ضخم ــة إلكتروني منص

العــرب فــي المنطقــة وتقــدم  أفضــل األســاتذة 

ــم  ــراء التعلي ــادة إث ــة لزي ــة األصلي ــة العربي دورات اللغ

العــرب  المتعلميــن  إدراك  يمنــح تطبيــق  العربــي. 

دورات  إلــى  العربيــة  باللغــة  المجانــي  الوصــول 

المؤسســات  أكبــر  فــي  ووضعهــا  تدريســها  تــم 

ــل هارفــارد، ومعهــد ماساتشوســتس  ــة مث التعليمي

للتكنولوجيــا، وجامعــة كاليفورنيــا، بيركلــي. ويحتــوي 

وواجبــات  مصــورة،  محاضــرات  علــى  التطبيــق 

مدرســية، وامتحانــات، ومناقشــات الــدورة، والتفاعل 

مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وشــهادات 

االنتهــاء. 
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تطبيق وّجهني
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الموارد البشرية والتوطين

بناء المعرفة

تطبيــق يوفــر للطــالب الحصــول علــى أفضــل فــرص 

ــم،  ــع تخصصاته ــب م ــي تتناس ــح الت ــب والمن للتدري

كمــا يتيــح التطبيــق للطــالب االطــالع علــى الوظائــف 

الشــاغرة والتقــدم لهــا، والتواصــل مــع أصحــاب 

العمــل. ويتيــح للشــركات أيًضــا االطــالع علــى ســجالت 

المحتمليــن.  المرشــحين  إلــى  للوصــول  الطــالب 

ــات  ــق للمؤسس ــمح التطبي ــك، يس ــى ذل ــالوة عل وع

التعليميــة باالطــالع علــى مبــادرات المنــح والتدريــب 

ــا.  وإدارته
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تطبيق سينكرز
لبنان

سينكرز، بدعم من وزارة التعليم

بناء المعرفة

مــع  الطــالب  مطابقــة  إلــى  التطبيــق  يهــدف 

مســاعدتهم  أجــل  مــن  المناســبين  المعلميــن 

ــوم  ــة. يق ــات األكاديمي ــى الصعوب ــب عل ــى التغل عل

التطبيــق بتصفيــة المدرســين الخصوصييــن حســب 

المــادة، والمؤهــالت، والموقــع، والتقييــم، والجدول 

الزمنــي، والميزانيــة مــن أجــل اختيــار المدرســين 

ــات  ــع احتياج ــا م ــون تماًم ــن يتوافق ــبين مم المناس

دورات  المدرســون  يقــدم  الطــالب.  ومتطلبــات 

متنوعــة مــن المــواد الدراســية األساســية للمــدارس 

الثانويــة، والمــواد الجامعيــة المتقدمــة. ويمكــن 

ــة  ــات كتاب ــى خدم ــول عل ــا الحص ــتخدمين أيًض للمس

الســيرة الذاتيــة، واإلعــداد للمقابــالت، والخدمــات 

االستشــارية المهنيــة مــن المعلميــن. 
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تطبيق لغة اإلشارة
باكستان

مؤسسة الخدمات التعليمية األسرية بالباكستان

بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

بناء المعرفة

يعتبــر هــذا التطبيــق أداة قيمــة للغايــة للطــالب الصم 

وأســرهم، والمشــاركين فــي تعليــم الصــم، وأي 

شــخص يريــد أن يتعلــم لغــة جديــدة شــيقة، ويحتــوي 

هــذا التطبيــق علــى 5000 كلمــة فــي شــكل فيديــو 

علــى مســتوى 75 فئــة مختلفــة. ويصاحــب اإلشــارات 

ــى  ــة إل ــة، ومترجم ــومات واضح ــق رس ــي التطبي ف

اللغــة اإلنجليزيــة واألرديــة مــع تعليــق صوتــي. 



الحياة المستدامة 
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تطبيق تأكد
المملكة العربية السعودية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الحياة المستدامة

تطبيــق يســمح للمســتخدمين بعــرض تقييمــات كفاءة 

ــزة  ــن األجه ــرة م ــة كبي ــتهالك مجموع ــة واس الطاق

ــح  ــق المس ــن طري ــاطة ع ــات ببس ــة والمركب المنزلي

الضوئــي أو إدخــال نــوع المنتــج، أو الطــراز، أو اســم 

ــى  ــد عل ــق تأك ــم تطبي ــم تصمي ــة. ت ــة التجاري العالم

ــح  ــة تتي ــة بديهي ــى واجه ــوي عل ــي ويحت ــو مهن نح

ــق  ــق. ُيســتخدم التطبي ســهولة التنقــل فــي التطبي

ــة.  ــاء المملك ــة أنح ــي كاف ــع ف ــاق واس ــى نط عل
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تــو  إيكــو   - الكهربــاء  نقــل  تطبيــق شــبكة 
ميكــس

فرنسا

شبكة نقل الكهرباء

الحياة المستدامة

يوفــر هــذا التطبيــق مجموعــة متنوعــة مــن الخدمات 

مــن أجــل تثقيــف المســتخدمين بشــأن اســتهالك 

الطاقــة والحــد منهــا فــي فرنســا. يســاعد التطبيــق 

ــاء  ــات الكهرب ــع بيان ــرض وتتب ــى ع ــتخدمين عل المس

اإلقليميــة والوطنيــة الحيــة )التقليديــة، والطاقــة 

الشمســية، وطاقــة الريــاح، والطاقــة، ومــا إلــى 

ذلــك( بمــا ذلــك انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 

للمســتخدمين  أيًضــا  التطبيــق  يتيــح  واألســعار. 

الفهــم الكامــل الســتهالكهم مــن الكهربــاء فــي 

المنــزل ومقارنــة اســتهالكهم بمتوســط االســتهالك 

لمجموعــة متنوعــة مــن األجهــزة المختلفــة. كمــا 

يقــدم نصائــح حــول كيفيــة تقليــل اســتهالك الطاقــة 

ــتهالك  ــادة اس ــع زي ــا لمن ــالزم اتخاذه ــوات ال والخط

ــة.  الطاق
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تطبيق تقليل النفايات
هونج كونج

ــة  ــج اإلداري ــج كون ــة هون ــة، منطق ــة البيئ إدارة حماي

ــة الخاص

الحياة المستدامة

تتمثــل الوظيفــة األساســية لهــذا التطبيــق فــي 

عــرض نقــاط التجميــع القريبــة للمــواد القابلــة إلعــادة 

التدويــر عبــر خريطــة متكاملــة تتضمــن العناويــن 

واالتجاهــات والتفاصيــل والصــور واألنــواع القابلــة 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــل وم ــاعات العم ــر وس ــادة التدوي إلع

كما يعــرض التطبيــق األخبــار والمقــاالت والمعلومات 

مــن خــالل لعبــة مصممــة جيــًدا لرفــع مســتوى 

فوائــد  وكذلــك  النفايــات  مخاطــر  حــول  الوعــي 

التطبيــق  يتيــح  التدويــر. كمــا  إعــادة  وممارســات 

للمســتخدمين تســجيل جهــود إعــادة التدويــر اليومية 

ــن.  ــم متحفزي ــا إلبقائه ــون به ــي يقوم الت
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 تطبيق تدوير
اإلمارات العربية المتحدة

 مركز إدارة النفايات أبو ظبي

الحياة المستدامة

تتمثــل الوظيفــة األساســية لهــذا التطبيــق فــي 

القابلــة  للمــواد  القريبــة  التجميــع  نقــاط  إظهــار 

إلعــادة التدويــر عبــر خريطة متكاملــة تتضمــن العنوان 

التطبيــق  يعــرض  كمــا  واالتجاهــات.  والتوقيتــات 

ــي  ــات ف ــادرات إدارة النفاي ــن مب ــاالت ع ــاًرا ومق أخب

كافــة أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يمكــن 

للمســتخدمين أيًضــا طلــب الحصــول علــى الخدمــات 

ومكافحــة  المنــزل،  مــن  النفايــات  جمــع  التاليــة: 

اآلفــات، وإزالــة الكتابــة علــى الجــدران، وتصاريــح 

ــر.  ــك بكثي ــن ذل ــر م ــات، وأكث ــع النفاي ــات جم مركب
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تطبيق ماب دويل
الواليات المتحدة األمريكية

ماب دويل، بدعم من إدارة التنمية المجتمعية، 

مدينة كامبريدج

الحياة المستدامة

تســمح  تقييــم  كأداة  التطبيــق  هــذا  يعمــل 

للمجتمعــات المحليــة باكتشــاف إمكانــات الطاقــة 

أحــدث  خــالل  مــن  منازلهــا،  ألســطح  الشمســية 

التقنيــات المتقدمــة وأكثرهــا دقــة. يراعــي التطبيــق 

والظــل  المحلــي،  والطقــس  األســطح،  شــكل 

يخــص عــدد وشــكل  المســتخدمين فيمــا  إلرشــاد 

ــم  ــة احتياجاته ــة لتلبي ــية المطلوب ــات الشمس اللوح

مــن الطاقــة الفريــدة أو التوفيــر فــي التكاليــف. 

كمــا يصــدر التطبيــق أيًضــا تقاريــر مفصلــة شــخصية 

حــول الوفــورات فــي التكاليــف، والحــد مــن انبعاثــات 

ــم الحفــاظ عليهــا،  ــون، وعــدد األشــجار التــي ت الكرب

ــك.  ــن ذل ــر م وأكث
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تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هيئة كهرباء ومياه دبي

الحياة المستدامة

متعــددة  ذكيــة  خدمــات  التطبيــق  هــذا  يوفــر 

الفواتيــر  علــى  االطــالع  تشــمل  للمتعامليــن، 

الشــهرية ودفعهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه 

مــن  اســتهالكهم  مقارنــة  للمســتخدمين  يتيــح 

ــة  ــول كيفي ــورة ح ــدم المش ــم، ويق ــة بجيرانه الطاق

ــاه علــى  ــاء والمي ــل اســتهالك الكهرب تحســين وتقلي

ــن  ــا للمتعاملي ــق أيًض ــح التطبي ــا يتي ــال. كم ــو فع نح

عنــد  والكهربــاء  بالمــاء  إمدادهــم  تفعيــل  الجــدد 

جديــد.  لموقــع  انتقالهــم 
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تعزيز الوعي االجتماعي والثقافي 
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تطبيق دليل طوكيو السياحي
اليابان

مكتب طوكيو للسياحة والزوار

تعزيز الوعي االجتماعي 
والثقافي

يقــدم هــذا التطبيــق معلومــات وافيــة عــن الســياحة 

المعلومــات  ويعــرض  طوكيــو،  فــي  والثقافــة 

المتعلقــة بالمعالــم الســياحية والتجــارب الخاصــة 

بثقافــة اليابــان وتراثهــا، مثــل المتاحــف، والحدائــق، 

وحدائــق الحيــوان، والمعالــم األثريــة، ومــا شــابه 

ــا للغايــة عــن عــادات  ذلــك. كمــا يعــرض وصًفــا دقيًق

وتقاليــد اليابــان، وتاريخهــا، وثقافتهــا حتــى أنــه 

يشــمل مقاطــع فيديــو واقعيــة تجعــل المســتخدمين 

يشــعرون كمــا لــو أنهــم وســط الحــدث. كمــا تســاعد 

خريطــة تحديــد الموقــع الجغرافيــة المســتخدمين 

ــو.  ــة طوكي ــر مدين ــم عب ــي طريقه ــل ف ــى التنق عل
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تطبيق زوروا أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي

تعزيز الوعي االجتماعي 
والثقافي

عــن  وافيــة  معلومــات  التطبيــق  هــذا  يقــدم 

الســياحة والثقافــة فــي مدينــة أبــو ظبــي، ويعــرض 

المعلومــات المتعلقــة بالمعالــم الســياحية والتجــارب 

الخاصــة بالثقافــة والتــراث بـــ10 لغــات مختلفــة. يتيــح 

التطبيــق للمتعامليــن تخطيــط مســارات رحالتهــم، 

ــا  ــة، كم ــت كامل ــر اإلنترن ــز عب ــالت الحج ــراء معام وإج

ــادق  يوفــر خدمــات تحديــد المواقــع الســياحية والفن

ــع  ــج الواق ــع دم ــات، م ــة والمنتجع ــز التجاري والمراك

االفتراضــي لضمــان حصــول المســتخدم علــى تجربــة 

ــزة.  متمي
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تطبيق دليل هونج كونج
هونج كونج

مجلس هونج كونج للسياحة

تعزيز الوعي االجتماعي 
والثقافي

يقــدم هــذا التطبيــق معلومــات وافيــة عــن الســياحة 

ــات  ــك المعلوم ــج، وكذل ــج كون ــي هون ــة ف والثقاف

الســياحية والفعاليــات  المعالــم  بــآالف  المتعلقــة 

باإلضافــة  كونــج  هونــج  وتــراث  بثقافــة  الخاصــة 

التطبيــق  يقــدم  والموســيقى.  الفنــون  إلــى 

مــن  ويمكنهــم  المتاحــة  العــروض  للمســتخدمين 

ــاء  ــة أنح ــي كاف ــة ف ــات المتنوع ــر الفعالي ــز تذاك حج

المدينــة، ويحفزهــم علــى الســفر والتجــول بهــا 

ــوم  ــع النج ــالل جم ــن خ ــدة م ــن جدي ــاف أماك واكتش

للفــوز  للحصــول علــى فرصــة  أرصدتهــم  وزيــادة 

والمكافــآت.  بالصفقــات 
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تطبيق دبي للثقافة
اإلمارات العربية المتحدة

هيئة دبي للثقافة والفنون

تعزيز الوعي االجتماعي 
والثقافي

يوفــر هــذا التطبيــق معلومــات حــول الفعاليــات 

أنحــاء  كافــة  فــي  والتــراث  الثقافيــة  واألنشــطة 

تحديــد  خريطــة  خاصيــة  وتعمــل  دبــي.  مدينــة 

المواقــع الجغرافيــة علــى توجيــه المســتخدمين عبــر 

كافــة المعالــم الســياحية وتقــوم خاصيــة الواقــع 

ــة  ــائل التلقائي ــات والرس ــال التنبيه ــي بإرس االفتراض

لــدى اقتــراب المســتخدمين منهــا بمســافة محــددة 

ــيقة  ــات ش ــق ومعلوم ــتخدمين بحقائ ــد المس وتزوي

ــق  ــوي التطبي ــياحية. يحت ــم الس ــك المعال ــق بتل تتعل

ــرة  ــة الطائ ــل تقني ــا علــى خصائــص متقدمــة مث أيًض

ــماح  ــة والس ــة 360 درج ــرض بزاوي ــار والع ــدون طي ب

للمســتخدمين بشــراء تذاكــر زيــارة المعالم الســياحية. 
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تطبيق الصليب األحمر لالجئين
هولندا

الصليــب األحمــر بهولنــدا، بدعــم مــن مكتــب الهجــرة 

والتجنيــس

تعزيز الوعي االجتماعي 
والثقافي

الالجئيــن  لمســاعدة  التطبيــق  هــذا  تصميــم  تــم 

ــدا خــالل  ــج وهولن ــدا والنروي علــى االندمــاج فــي كن

األســابيع األولــى، ويوفــر معلومــات عــن عمليــة 

تقديــم طلــب للحصــول علــى حــق اللجــوء. كمــا إنــه 

يوجــه المســتخدمين إلــى أقــرب مراكــز للخدمــات 

ــة  ــات الرعاي ــن خدم ــات ع ــدم معلوم ــية ويق األساس

ــات  ــوارئ والخدم ــة والط ــعافات األولي الصحية/اإلس

الماليــة والبلديــة والدينيــة والنقــل. كمــا أنــه يســاعد 

علــى كســر الحواجــز اللغويــة بخصائصــه التــي يتميــز 

ــة.  ــة التصويري ــل بالكتاب ــة والتواص ــل الترجم ــا مث به

ــًرا، يتيــح التطبيــق للمســتخدمين تحديــد موقــع  وأخي

أفــراد األســرة المفقوديــن مــن خــالل الخدمــة الدولية 

ــن ــن المفقودي ــث ع للبح
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تطبيق زوروا عجمان
اإلمارات العربية المتحدة

دائرة التنمية السياحية بعجمان

تعزيز الوعي االجتماعي 
والثقافي

األساســي  الدليــل  هــو  التطبيــق  هــذا  ُيعتبــر 

ــة عجمــان،  وُمخطــط الســفر األول الستكشــاف مدين

ومــن خــالل خدماتــه المتنوعــة بدايــة مــن العثــور 

علــى المعالــم الســياحية القريبــة إلــى حجــز أماكــن 

اإلقامــة بمســاعدة موقعــي تريــب أدفيــزر و بوكينــج 

دوت كــوم، سيشــعر مــن يــزور عجمــان ألول مــرة 

ــارات  ــالل مس ــن خ ــن م ــكان المحليي ــن الس ــه م وكأن

الرحــالت المنظمــة بعيــًدا عــن الطــرق المألوفــة، 

وتوصيــات المطاعــم الُمختــارة، والفعاليــات، وغيرهــا 

مــن الخدمــات. يوفــر التطبيــق أيًضــا معلومــات حــول 

المواقــع الثقافيــة المختلفــة فــي عجمــان وخريطــة 

تحديــد المواقــع الجغرافيــة التــي تتيــح للمســتخدمين 

ــارة. ــر اإلم ــل عب التنق
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تمكين األعمال
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تطبيق اسم إي بزإيزي
هونغ كونغ

مجلس اإلنتاج لهونغ كونغ

تمكين األعمال

يوفــر هــذا التطبيــق أحــدث معلومــات عــن التمويــل 

والمشــورة  الســوق  واســتخبارات  الحكومــي 

المهنيــة والتدريــب للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

فــي هونــغ كونــغ. ويوفــر تطبيــق  ميــزة فريــدة 

مــن نوعهــا متطابقــة تســمح للشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة بتحديــد خططهــا المتعلقــة بالتمويــل. 

هــذا التطبيــق ُيعــد بمثابــة منصــة توفــر أحــدث األخبار 

ــا  ــل. كم ــال التموي ــي مج ــدث ف ــي تح ــداث الت واألح

ــم  ــب وتقدي ــل والتدري ــا معلومــات التموي يقــدم أيًض

المشــورة المقدمــة جنًبــا إلــى جنــب مــع قائمــة مــن 

الخدمــات التــي تقدمهــا مجلــس اإلنتــاج لهونــغ 

ــغ. كون
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تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الموارد البشرية والتوطين

تمكين األعمال

يوفــر هــذا التطبيــق مجموعــة متميــزة مــن الخدمــات 

للمســتخدمين ممــا يعكــس اســتراتيجية الــوزارة فــي 

فتــح قنــوات جديــدة مــن خــالل توفيــر الخدمــات 

وزارة  توفــر  كمــا  الجــودة.  مــن  عــاٍل  بمســتوى 

المــوارد البشــرية والتوطيــن الخدمــات المعلوماتيــة 

والتفاعليــة و االجرائيــة. بــدًءا مــن المعلومــات العامة 

حــول الــوزارة، وآخــر المســتجدات، وقنــوات االتصــال 

األساســية، حتــى التحقــق مــن بطاقــات العمــل، 

وأحــدث  العمــل،  تصاريــح  حالــة  عــن  واالستفســار 

قائمــة بمعامــالت الشــركة، أو تجديــد بطاقــات العمل 

الضمــان  العمــل واســترداد  إلغائهــا، وتصاريــح  أو 

ــك.  ــن ذل ــر م ــي وأكث المصرف
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تطبيق الشركات الناشئة في الهند 
الهند

إدارة السياسات الصناعية والترويج

تمكين األعمال

بيئــي  نظــاٍم  بنــاء  إلــى  التطبيــق  هــذا  يهــدف 

ــي  ــئة ف ــركات الناش ــكار والش ــاء باالبت ــوي لالعتن ق

ــادي  ــو االقتص ــع النم ــأنه دف ــن ش ــذي م ــد ال الهن

المســتدام وإيجــاد فــرص العمــل علــى نطاق واســع. 

ــى  ــادرة إل ــذه المب ــالل ه ــن خ ــة م ــدف الحكوم وته

تمكيــن الشــركات الناشــئة مــن النمــو مــن خــالل 

ــة  ــروة المعرف ــى ث ــة إل ــم. وإضاف ــكار والتصمي االبت

الناشــئة  الشــركات  أخبــار  حــول  والمعلومــات 

التصميــم  هــذا  فــإن  الدولــة،  داخــل  والفعاليــات 

يوفــر للمســتخدمين القــدرة علــى التقــدم بطلــب 

للحصــول علــى اعتــراٍف حكومــي وتمويــٍل واحتضــاٍن 

ــالق  ــدء إط ــه وب ــرة والتوجي ــاب الخب ــي الكتس حكوم

مشــروعاتهم.



44

تطبيق استارت
ألمانيا

الوزارة االتحادية للشؤون االقتصادية والطاقة

تمكين األعمال

ــم  ــي رحلته ــال ف ــال األعم ــق رج ــذا التطبي ــم ه يدع

لبــدء أعمالهــم. كمــا ُيعــد تطبيــق “اســتارت” الرفيــق 

مثــل  الخدمــات  يوفــر  الــذي  المثالــي  التجــاري 

الصناعيــة  الخبــرة  وشــهادات  والتوجيــه  التدريــب 

ــو ألصحــاب المشــاريع مــن الشــباب  وأشــرطة الفيدي

لبنــاء تجربتهــم فــي مجــال الصناعــة والشــروع فــي 

إطــالق شــركاتهم فــي المســار الصحيــح. كمــا يوفــر 

ــب  ــن جان ــة م ــرات الصحفي ــة والنش ــاالت اإلخباري المق

القطاعــات فضــال عــن خطــط العمــل وخطــط األعمــال 

ــط  ــة التخطي ــريع عملي ــل لتس ــط التموي ــاذج خط ونم

ــرة.  ــة مبك ــي مرحل ف
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تطبيق صندوق محمد بن راشد لالبتكار
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة المالية

تمكين األعمال

ــة  ــة اتحادي ــكاره برعاي ــق وابت ــذا التطبي ــاء ه ــم إنش ت

المبتكريــن  لدعــم  الماليــة  وزارة  إشــراف  وتحــت 

ــر  ــالل توفي ــن خ ــل م ــى تموي ــول عل ــن للحص المحليي

ضمــان مدعــوم مــن الحكومــة. كمــا تــم اإلعــالن 

عــن الصنــدوق بقيمــة 2 مليــار درهــم إماراتــي فــي 

نوفمبــر 2015 خــالل أســبوع االبتــكار االفتتاحــي فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يســعى إلــى 

ــرة  ــادرات المبتك ــن المب ــة م ــة متنوع ــرض مجموع ع

علــى مســتوى الحكومــة االتحاديــة والمحليــة وفــي 

ــاص.  ــاع الخ القط

كمــا ســيقوم الصنــدوق نيابــة عــن حكومــة دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتوفيــر ضمان على ســبيل 

ــرض  ــدار الق ــجيع إص ــًزا لتش ــول وحاف ــان للمم الضم

ــب. ــدم الطل ــن مق ــوب م ــان المطل ــض الضم وخف
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فعالية التنقل
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تطبيق أيه دي إم
المغرب

الطرق السريعة بالمغرب

فعالية التنقل

ــداث  ــرض األح ــتخدمين ع ــق للمس ــذا التطبي ــح ه يتي

ــام  ــن االهتم ــداث وأماك ــي لألح ــت الفعل ــي الوق ف

في شبكة الطرق المغربية. 

كمــا يمكــن للمســتخدمين عــرض كاميــرات المــرور 

علــى المحطــات الرئيســية فــي الوقــت الفعلــي 

وتلقــي تنبيهــات الحركــة المروريــة علــى أســاس 

المضيئــة.  والمنــارات  الجغرافــي  الموقــع  تحديــد 

المــرور  حركــة  توقعــات  أيًضــا  التطبيــق  يوفــر 

ــاس  ــى أس ــرور عل ــام الم ــي الزدح ــف التلقائ والكش

ــر  ــك، يوف ــى ذل ــة إل ــي. وإضاف ــز أب ــل أي ووي جوج

التطبيــق حســاب الطريــق ووقــت الســفر ومعلومــات 

األجــرة فــي الطريــق الســريع. وأخيــًرا تســمح وظيفــة 

عبــر  بالســفر  للمســتخدمين  االفتراضــي  الواقــع 

شــبكة الطــرق الســريعة بأكملهــا كمــا لــو كانــوا 

هنــاك بالفعــل.
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تطبيق هيئة الطرق والمواصالت دبي
اإلمارات العربية المتحدة

هيئة الطرق والمواصالت دبي 

فعالية التنقل

الطــرق  لهيئــة  الشــامل  التطبيــق  هــذا  يعتبــر 

والمواصــالت للمقيميــن والمســتخدمين فــي مدينــة 

ــات  ــن الخدم ــة م ــن 40 خدم ــر م ــمل أكث ــي، ويش دب

لدعــم  المصممــة  اســتخداًما  األكثــر  والخصائــص 

الطــرق ومســتخدمي وســائل النقــل العــام. تشــمل 

الخدمــات االستفســار عــن رصيــد بطاقــات “نــول” 

المخالفــات  عــن  واالســتعالم  وزيادتــه،  و”ســالك” 

المروريــة وســدادها، وخدمــات وقــوف الســيارات، 

ــادة  ــارات ممارســة القي وحجــز ســيارات األجــرة، واختب

للمســتخدمين  التطبيــق  يســمح  كمــا  النظريــة. 

بتســجيل التراخيــص والســيارات وتجديــد تســجيلها 

كمــا وقــد حظــى هــذا  انشــغالهم.  فــي وقــت 

التطبيــق بالتقديــر والحصــول علــى عــدة جوائــز.
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تطبيق سيتي مابر
المملكة المتحدة

تطبيق سيتي مابر بدعم من هيئة نقل لندن

فعالية التنقل

ــل  ــائل النق ــج وس ــى دم ــق عل ــذا التطبي ــاعد ه يس

يخــدم  بتطبيــق  المســتخدمين  لتزويــد  المتعــددة 

قطــاع النقــل والمواصــالت. يمكــن للمســتخدمين 

التحقــق مــن مغــادرة وســائل النقــل العــام فــي 

ــى  ــة عل ــات القائم ــمح الخدم ــي وتس ــت الفعل الوق

ــة  ــتخدمين متابع ــق للمس ــة بالتطبي ــع الخاص الموق

االتجاهــات خطــوة بخطــوة للوصــول إلــى وجهاتهــم 

ــاد  ــى إيج ــق عل ــل التطبي ــا يعم ــر. كم ــة أيس بطريق

ــالت  ــن الحاف ــع بي ــق الجم ــن طري ــرع ع ــق األس الطري

وســيارات  والعبَّــارة  والقطــار  األنفــاق  ومتــرو 

ــات أو  ــاركة الدراج ــيارات ومش ــاركة الس ــرة ومش األج

المشــي. وقــد حظــى هــذا التطبيــق بتقديــر عالمــي 

ممــا جعلــه ينــال إشــادة كبيــرة مــن وســائل اإلعــالم.
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تطبيق إس جيه
السويد

السكك الحديدية السويدية

فعالية التنقل

يتيــح هــذا التطبيــق للمســتخدمين حجــز تذاكر الســكك 

الحديديــة الســويدية بســرعة وســهولة. ومــن خــالل 

التذاكــر الرقميــة، يمكــن للمســتخدمين مراقبــة رحلــة 

القطــار علــى خريطــة مباشــرة وتتبــع معلومــات 

حركــة المــرور التــي قــد تؤثــر علــى رحلتهــم. ويمكــن 

ــول  ــجيل الوص ــم وتس ــار مقاعده ــتخدمين اختي للمس

وتجعــل  تأخيــرات.  أي  لتجنــب  مبكــر  وقــت  فــي 

واجهــة المســتخدم البســيطة هــذا التطبيــق أداة 

عظيمــة لمســاعدة المســافرين علــى الوصــول إلــى 

ــرعة. ــة وبس ــم بفاعلي وجهته
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تطبيق إم تي آر موبايل
هونغ كونغ

شركة النقل الجماعي للسكك الحديدية

فعالية التنقل

يوفــر هــذا التطبيــق معلومــات عــن الطــرق واألجــرة 

وزمــن الرحلــة المقــدر ودليــل / منصــة التبديــل وأول 

قطــارات  لجميــع  للقطــارات  زمنــي  جــدول  وآخــر 

ــي  ــرور ف ــار الم ــق أخب ــر التطبي ــا يوف ــي آر. كم إم ت

ــرات.  ــأي تأخي ــافرين ب ــالغ المس ــي إلب ــت الفعل الوق

وإضافــة إلــى تقديــم الطعــام للمســافرين مــن ذوي 

االحتياجــات الخاصــة، يتيــح تطبيــق إم تــي آر موبايــل 

للمســتخدمين البحــث عــن محطــات القطــار المؤديــة 

إلــى المرافــق والمحــالت التجاريــة للحــد مــن الوقــت 

ــات  ــى المعلوم ــق عل ــوي التطبي ــا يحت ــدر. كم المه

ــهولة  ــل بس ــى التنق ــزوار عل ــاعدة ال ــياحية لمس الس

ــات الســداد  ــح عملي ــًرا ُتِتي ــر شــبكة إم تــي آر. وأخي عب

المتكاملــة للمســافرين شــراء تذاكرهــم عبــر اإلنترنــت 

فــي  الوقــت  إهــدار  مــن  بــداًل  الوقــت  وتوفيــر 

ــر. ــي الطوابي ــاف ف االصطف
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ــة  ــارات الوطني ــن القط ــار ع ــام االستفس نظ
“إن تــي إي إس”

الهند

مركز نظم معلومات السكك الحديدية 

فعالية التنقل

يوفــر هــذا التطبيــق للمســتخدمين االستفســارات 

عــن الوضــع فــي الوقــت الفعلــي وكذلــك الجــداول 

الزمنيــة لجميــع القطــارات فــي جميــع أنحــاء الهنــد. 

إخطــار  علــى  إس”  إي  تــي  “إن  تطبيــق  ويعمــل 

ــا  ــاء رحالته ــم إلغ ــي ت ــارات الت ــتخدمين بالقط المس

والمحولــة والمعــاد جدولتهــا فــور حدوثهــا، ممــا 

العقبــات  مــن  للتخلــص  بالتخطيــط  لهــم  يســمح 

والوصــول إلــى وجهتهــم فــي الموعــد المحــدد. 

وُيســَتخَدم هــذا التطبيــق علــى نطــاق واســع للغايــة 

فــي جميــع أنحــاء الهنــد، حيــث إنــه التطبيــق الوحيــد 

الــذي يوفــر المعلومــات حــول جميــع القطــارات فــي 

ــدة. ــة واح منص
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حكومة قريبة من الناس
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تطبيق أبِشر
المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

حكومة قريبة من الناس

يغطــي هــذا التطبيــق الخدمــات مــن كافــة قطاعــات 

وزارة الداخليــة داخــل المملكــة، وُيِتيــح للمســتخدمين 

ــروج  ــيرات الخ ــفر وتأش ــح الس ــاء تصاري ــدار أو إلغ إص

النهائــي والعــودة. كمــا يتيــح التطبيق للمســتخدمين 

تجديــد رخــص القيــادة وتســجيل المركبــات. كمــا يوفــر 

المروريــة  المخالفــات  وســجالت  الســفر  ســجالت 

أهليــة  وطلبــات  الداخليــة  وزارة  مكتــب  ومواقــع 

ــذا  ــُد ه ــار، ُيع ــات. وباختص ــن الخدم ــد م ــج والمزي الح

التطبيــق بوابــة شــاملة لعــدد ال ُيحَصى مــن الخدمات 

ــوزارة. ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــة المتكامل اإللكتروني
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تطبيق أومانج
الهند

وزارة اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات

حكومة قريبة من الناس

ــة  ــادرة الرقمي ــن المب ــزء م ــق كج ــذا التطبي ــَم ه ُصمِّ

لحكومــة الهنــد التــي تهــدف إلــى تجميــع كافــة 

ــدة.  ــة واح ــي بواب ــا ف ــة وخدماته ــات الحكوم تطبيق

ومــن المتوقــع أن يكــون تطبيــق “أومانــج” )تطبيقات 

ــد(  ــر الجدي ــة العص ــدة لحوكم ــوال الموح ــف الج الهات

أول حوكمــة إلكترونيــة فــي الهواتــف الجوالــة. يعــد 

هــذا التطبيــق منصــة موحــدة تجمــع بيــن جميــع 

ــدة  ــة واح ــى منص ــا عل ــة وخدماته ــر الحكومي الدوائ

ــن. ــر للمواطني ــل وأيس ــات أفض ــم خدم لتقدي
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تطبيق مركبتي 
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية 

حكومة قريبة من الناس

يوفــر هــذا التطبيــق الراحــة والرفاهيــة والوقــت 

للمســتخدمين مــن خــالل حلــول مبتكــرة ســهلة. ُيعــد 

ــق األول  ــات التطبي ــة للمركب ــة االتحادي ــق البواب تطبي

مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم، حيــث يوفــر أكثــر 

مــن 50 خدمــة إلكترونيــة تتعلــق بالمركبــات مــن خــالل 

مركز شــامل يربــط المســتخدمين بجميع المؤسســات 

الحكوميــة والخاصــة ذات الصلــة. وتعتبــر الخدمــات 

ــجيل  ــا، وتس ــن وتجديداته ــق التأمي ــدار وثائ ــل إص مث

المركبــات، وملكيــة المركبــات وتجديداتهــا، وخدمــات 

تجهيــز مطالبــات الحــوادث، وخيــارات الســداد الخاصــة 

بخدمــات المركبــات ذات صلــة بقطاعــات أخــرى.
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تطبيق دبي اآلن
 اإلمارات العربية المتحدة

حكومة دبي الذكية

حكومة قريبة من الناس

ــي  ــون ف ــن يقطن ــراد الذي ــق لألف ــذا التطبي ــح ه يتي

خدمــات  إلــى  الوصــول  ســهولة  دبــي  مدينــة 

المدينــة األكثــر شــيوًعا مــن خــالل واجهتــه المتطــورة 

الشــاملة. يمكــن القيــام بكافــة عمليــات الســداد مــن 

البدايــة إلــى النهايــة لفواتيــر هيئــة كهربــاء وميــاه 

دبــي، والغرامــات المروريــة، وتعرفــة ســالك مــن 

خــالل هــذا التطبيــق. كمــا يتيــح للمســتخدمين معرفة 

خطــة تطعيــم األطفــال، والحصــول علــى  التقييمــات 

والمعلومــات الخاصــة بالمــدارس، وتتبــع شــحنات 

إمبوســت، ومعرفــة أوقــات الصــالة المحليــة، والعثور 

علــى المســاجد واألطبــاء المتخصصيــن أو العيــادات، 

وتتبــع وصــول ومغــادرة رحــالت الطيــران، والعثــور 

علــى الصيدليــات التــي تعمــل طــوال اليــوم )24 

ســاعة( ومزيــد مــن الخدمــات األخــرى. يحتــوي هــذا 

التطبيــق علــى أكثــر مــن 55 حزمــة ذكيــة تقدمهــا 25 

ــة. ــة وخاص ــة حكومي جه



58

تطبيق بلديتي
سلطنة عمان

بلدية مسقط

حكومة قريبة من الناس

ــى  ــول إل ــة للوص ــيلة ذكي ــق وس ــذا التطبي ــر ه يوف

ــي أي  ــكان وف ــي أي م ــقط ف ــة مس ــات بلدي خدم

ــات  ــي الخدم ــق بلديت ــات تطبي ــمل خدم ــت. وتش وق

ــل  ــقط، ودلي ــة مس ــار، وخريط ــل األخب ــة )مث اإلعالمي

والقانونيــة،  الصحيــة  والمتطلبــات  الخدمــات، 

ومشــاريع بلديــة مســقط ومناقصاتهــا( باإلضافــة 

ــكاوى  ــم الش ــل تقدي ــة )مث ــات التفاعلي ــى الخدم إل

مرفــق بهــا الصــور، واالقتراحــات، وطلبــات الخدمــات( 

وخدمــات المعامــالت )مثــل التقــدم للوظائــف، تجديــد 

ــابه  ــا ش ــة، وم ــات المروري ــع المخالف ــص، دف التراخي

ــك(. ذل



ــق  ــتخدم التطبي ــة. يس ــة بالمدين ــع المتعلق  المواضي
البريــد  رســائل  أو  فوريــة  ُمخصصــة  إخطــارات 
الخدمــات،  لجميــع  النصيــة.  اإللكتروني/الرســائل 
ويوفــر التطبيــق أيضــا إمكانيــة حجــز المواعيــد لــدى

األطباء
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تطبيق الخدمات الحكومية لموسكو
روسيا

مؤسسة موسكو للخدمات اإللكترونية 

حكومة قريبة من الناس

يعتبــر هــذا التطبيــق بمثابــة نقطــة اتصــال بيــن 
المواطــن وحكومــة موســكو عبــر اســتخدام البيانــات 
عــن  معلومــات  يوفــر  حيــث  للمدينــة،  المفتوحــة 
الرياضيــة،  والمرافــق  االجتماعيــة،  المواضيــع 
والمرافــق الثقافيــة، ومواقــع البنــاء، والعديــد مــن



جائزة تكنولوجيا الحكومات
G OV T E C H  P R I Z E

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

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

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

ــة. ــاءة الحكومي ــن الكف ــد م ــان وتزي االنس

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

المضافــة. القيمــة 

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

حيــاة اإلنســان لألفضــل.

عن الجائزة

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

الى إسعاد وتحسين حياة الناس
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