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تستشرف القمة الحكومية الثالثة حكومات 
المســتقبل، ويناقش ممثلــو حكومات 87 
دولة الجيل القــادم منها، وأهم المتغيرات 

العالمية في مجال التطوير الحكومي.
وتلتئم القمــة غداً وتســتمر ثالثة أيام، 
ويفتتــح فعالياتها صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم 
دبي، رعاه الله، كما يدشــن ســموه متحف 
المستقبل الذي سيضم تصوراً للجيل القادم 
من حكومــات المســتقبل، ومعرضاً يحوي 
تقنيات جديدة تســتخدم ألول مرة لتقديم 
الخدمــات المســتقبلية الحكوميــة، إضافة 
إلــى العديد مــن التطبيقــات واالبتكارات 
التــي ستشــكل جيــًال جديداً مــن خدمات 

الحكومات.
وتجمــع القمة العديد من الشــخصيات 
التي تعد قممــاً وطنية وحكومية، ويتصدر 
المتحدثين الفريق أول ســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، حيث 
سيلقي ســموه الكلمة الرئيســة لقمة هذا 
العام، وأضافت مشــاركة سموه زخماً كبيراً 
لمســيرة القمة التي تعــد األكبر عالمياً في 
التطوير الحكومي، وهي تؤكد أولويات دولة 
اإلمــارات الوطنية في التطويــر الحكومي، 
وأهميــة تركيز الجهــود وتضافرها لتطوير 

الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
ويعلن ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، ولي عهــد دبي، في 
اليــوم الثانــي للقمــة مبادرة خاصــة، كما 
ســيتحدث الفريق ســمو الشــيخ سيف بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير الداخلية، عــن «المواطنة اإليجابية»، 
فيما يتناول ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيــان، نائــب رئيس مجلس الــوزراء، 
وزير شؤون الرئاسة، موضوع «االبتكار في 

التعليم» في جلسة رئيسة.
ويشارك سمو الشــيخ عبد الله بن زايد، 
وزير الخارجية، في جلســة بعنوان: #نحن_

اإلمارات، وتترأس حرم سمو الشيخ منصور 
بن زايــد آل نهيــان، نائب رئيــس مجلس 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة 
منــال بنــت محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
رئيسة مؤسســة دبي للمرأة، جلسة خاصة 
بعنوان: «تحقيق التوازن بين الجنســين في 

الحكومات».
العديد من  الفعاليــات  وتضــم أجنــدة 
الكلمات والجلســات الرئيســة والحوارية، 
فيمــا يلقي الكلمة الرئيســة لليــوم األخير 
مــن القمــة المهنــدس إبراهيــم محلــب، 
رئيــس مجلس الــوزراء المصــري، وتختتم 
القمة بتكريم الفائزين بجوائز أفضل خدمة 

حكومية عبر الهاتف المحمول.

وتضم قائمة المتحدثيــن من خارج الدولة 
أكثر من 100 متحدث على رأســهم بان كي 
مون، األمين العام لألمم المتحدة، والملكة 
رانيــا، قرينــة العاهــل األردنــي، وكالوس 
شواب، مؤسس، ورئيس المنتدى االقتصادي 

العالمي، وغيرهم من الخبراء والمفكرين.
وتتميز القمة الثالثة بمشاركة الفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهــد أبوظبي، نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، حيث يعتبر كثيــرون توجيهات 
ســموه ورؤيته الثاقبة التي ســوف يذكرها 
فــي كلمته خالصة تجارب ناجحة، تؤكد أن 
حكومتنا الرشيدة ملتزمة بالمضي قدماً في 
تبني أفضل الممارســات العالمية، وتحقيق 
أعلى مستويات الجودة والكفاءة في قطاع 
الخدمــات الحكومية، بهــدف دعم وتطوير 
وتحديث العمل الحكومي واالرتقاء به نحو 
األفضــل، عن طريق األخذ بأســباب التقنية 
الحديثــة للحكومــة الرشــيدة أو الخدمات 
الذكية أو إرضاء وإســعاد الشعب اإلماراتي 

والمقيمين على هده األرض الطيبة.
ومجهــودات ســموه مصدر فخــر وعز 
التي  المتحــدة  العربية  لدولــة اإلمــارات 
شــهدت الكثير من التقــدم واالزدهار في 
ظــل قيادتها الرشــيدة، وتعكس مشــاركة 
ســموه اهتمــام القيــادة الرشــيدة بدعم 
ورعاية مبــادرات الحكومة الذكية، لكونها 
الركيــزة األساســية للتحــول نحــو اقتصاد 
المعرفة والسير الحثيث نحو تحقيق «رؤية 
اإلمــارات 2021» الهادفة إلى جعل الدولة 
األولــى عالمياً فيما تقدمه مــن الخدمات 
الحكومية عالمية المستوى، كما أن مشاركة 
سموه في القمة دليل واضح على ما تبديه 
القيادة من حرص شــديد على بناء اإلنسان 
وإسعاده في جميع المجاالت الحياتية، وأن 

مســيرة النماء مســتمرة في الدولة تحت 
القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، 

حفظه الله.
ووصل عدد المشــاركين فــي القمة إلى 
أكثر من 3000 مشــارك، إذ تم رفع السعة 

االســتيعابية من 2000 إلى 3000 مشارك، 
ومن ثم وصلت القمة إلى حد االســتيعاب 
األقصى لها، كما تســتضيف القمة أكثر من 
200 إعالمــي لتغطيــة فعالياتهــا خــالل 3 
أيام التي ســتكون بمنزلة تظاهرة حكومية 
عالمية تطويرية تستضيفها دولة اإلمارات.

وتضــم القمة فــي ختامها فعاليــات جائزة 
الخدمــات الحكومية على الهاتف المحمول 
التــي بلغ عدد المشــاركات فيهــا أكثر من 
400 مشــاركة مؤسســية وحكوميــة علــى 
المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمي، 
وســيكرم صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم الجهات الحكومية الفائزة 

في الجائزة خالل اليوم األخير للقمة.
وتشــمل القمــة مجموعــة متنوعة من 
الجلســات، إذ ستناقش جلسة «كيف تسهم 
الثــورة الرقميــة فــي إعادة رســم معالم 
حياتنــا وطريقــة إدارة أعمالنــا وتحديــد 
معالــم اقتصادنا العالمي وأســاليب تقديم 
الخدمات الحكومية»، وسيحاضر في الجلسة 
البروفيسور إريك بيرنهولفسن، مدير مركز 
التجــارة الرقمية في معهد ماساشوســتس 

للتكنولوجيا. 
كمــا تضــم القمــة أيضــاً جلســة حول 
مســتقبل التعلم الذكي، وستناقش الجلسة 
إن كان هناك حاجة في المستقبل إلى إنشاء 
مدارس الكتســاب المعرفة، وستســتعرض 
الجلسة أحدث االبتكارات في قطاع التعليم 
وكيفّية إســهام تلك االبتــكارات في إعادة 

رسم مستقبل قطاع التعليم العالمي.

وتتضمن القمة أيضاً جلســة بعنوان: «كيف 
تقضي نظم التعليم المدرســية الحالية على 
قــدرة الطالب على االبتكار»، إذ ســتناقش 
الجلســة الحاجــة إلــى تحّول جــذرّي من 
التعليمّية الموّحــدة إلى مناهج  المناهــج 
مصّممــة وفقاً لقــدرات كل طالب، ويطرح 
َكــن روبنســون، خبيــر التعليــم المبتكر، 
تصوراته حول الدور المفترض الذي ينبغي 
أن تؤديــه أنظمــة التعليم فــي غرس روح 
االبتكار لدى الطلبة والتشــجيع على التنّوع 

واالختالف. 
وفي جلســة «تغييــر مســتقبل الرعاية 
الصحيــة عبــر االســتثمار فــي األفــكار»، 
ســيتحدث نخبــة مــن الخبــراء البارزيــن 
والمخترعيــن عــن أحدث االبتــكارات في 
قطــاع الرعايــة الصحّية التي ســتغّير حياة 
األفراد، وتســهم في تحسين الخدمات التي 
تقّدمهــا الحكومــات في العالــم في قطاع 

الرعاية الصحية.
وفي جلســة «مدن المستقبل»، سيعرض 
كنت الرســون، الخبير في مجــال تخطيط 
الُمــُدن، تصاميم مســتقبلّية جديدة لمدن 
مختلفة، من شــأنها أن تّتســع لعــدٍد أكبر 
من النــاس، وتحّقق المزيد من االســتدامة 

والحفاظ على البيئة، وتلبي رغبات اإلنسان 
في الســعي نحو الكمال في البيئة المحيطة 

به.
وفي جلســة «عندما تفكــر الحكومات 
كــرواد األعمال»، تكشــف عالمة االقتصاد 
ماريانــا موتزاكاتــو عن عدم دّقــة الكثير 
من نظرّيــات االبتكار المرتبطة بالقطاعين 
الحكومــي والخــاّص، وتدعــو إلــى بنــاء 
حكومات مختلفة تتميز بالريادة والســبق 
وأخــذ المخاطرة، وســتتحدث حول قدرة 
الحكومــات على أن تكون المجازف األكبر 
والمحــّرك الرئيــس لالبتكار فــي اقتصاد 

اليوم.
وتســتضيف القمة في إحدى جلســاتها 
واتسون، وهو اإلنسان اآللي األذكى عالمياً 
الــذي طورتــه شــركة IBM، ويتحدى في 
قدرته أذكى العقول البشــرية، ويجيب عن 

األسئلة عبر قراءة 200 مليون صفحة.
وسيســتعرض الدكتور برنارد مايرســون 
قدرات الحاســوب «واتســون» في معالجة 
اللغــات، وقدرتــه علــى التعّلــم وإجــراء 
عــن  واإلجابــة  والمقارنــات،  التحليــالت 
التســاؤالت، وســيحاول الدكتــور برنــارد 
مايرســون اإلجابــة عن الســؤال: «هل من 
الممكن أن يتغّلب (واتســون) على الذكاء 
البشــرّي، وهــل يمكــن اســتبدال الكوادر 
الطبيــة والتعليمية في الحكومات بأشــباه 

السيد واتسون؟».

وفي جلسة قياديات عربيات، ستتم مناقشة 
المشــاركة النسائية العربية في صنع القرار 
وفي عملية التنمية، واإلسهام في صنع واقع 

جديد للشعوب.
وســتناقش القمة أيضاً، عبــر اثنتين من 
جلســاتها، رحلة اإلنســان فــي البحث عن 
الســعادة، إذ ســتناقش جن ليم، مستشارة 
الســعادة المؤسســّية في الجلســة األولى، 
«كيف يمكن للمؤسسات تحقيق االستدامة 
من خالل دمج نظرّية الســعادة في نموذج 
العمــل، وكيــف يمكن أن تكــون الوظيفة 

عامًال رئيساً في تحقيق سعادة الفرد».
وفي الجلســة الثانية، يشرح البروفيسور 
دانيــال جيلبرت، بروفيســور علــم النفس 
فــي جامعــة هارفرد وخبير في الســعادة، 
منظوره العلمّي لمفهوم الســعادة، وآراءه 
حــول قــدرة اإلنســان على صنع ســعادته 

بنفسه، بدًال من البحث الدؤوب عنها. 
الحكومية جلســة حول  القمــة  وتضــم 
كيــف يمكن أن ترتقي الــدول إلى مصاف 
الدول العظمى، إذ يتحدث سايمن آنهولت، 
السياســات، عــن نظرّيته  المتخصــص في 
الخاّصــة بالدول المتوســطة وكيفّية تحّول 
هــذه الدول إلى بلدان عظمــى عبر تعزيز 
قدرتها التنافسّية وتوســيع نطاق انتشارها 

العالمّي. 
كمــا تضم منصــة االبتــكار التــي تأتي 
كفعالية رئيســة على هامــش القمة عرضاً 
ألنواع االبتكار في الحكومات، وكيفية النظر 
بطريقة مختلفة وموســعة لمفهوم االبتكار 
فــي الحكومات، وتســتضيف القمــة أيضاً 
طالب ثانويــة عامة في إحدى الجلســات، 
وهو أحد أهم أصحاب االختراعات العلمية، 
وهو في سن الـ14، إذ اخترع جهازاً لتحويل 
ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، ليتحدث 
عــن أهــم محفــزات االبتكار فــي التعليم 

وتجربته الخاصة حول ذلك. 
وتحــوي القمــة جلســة حــول كيفيــة 
االســتفادة مــن البيانــات الضخمــة التــي 
توفرها شــبكة اإلنترنت في استنتاج الرؤى 
المستقبلّية التي تغّير نظرتنا إلى العالم من 
حولنــا، وتمّكن حكومــات الدول من وضع 

السياسات المرتكزة على البيانات.
وستناقش القمة في إحدى جلساتها كيف 
يمكن للمدن المســتقبلّية أن تستشــعر كل 
ما يدور فيها؟ إذ ســيتم طرح مفهوم الُمُدن 
القائمــة على أجهزة االستشــعار واألجهزة 
اإللكترونّيــة التــي توّفــر لســّكانها تجربة 
تفاعلّيــة ذكّيــة وفورّيــة، يمكنهــا أن تغّير 
أســلوب عيشــهم ونظرتهم إلى البيئة التي 

يعيشون فيها.

تنظــم كليــة محمد بن راشــد لــإلدارة 
الحكومية، بالتعاون مع كلية لي كوان يو 
للسياســات العامة، جلســة نقاشية حول 
صياغة ما يســمى بـ«السياسات الذكية»، 
لخلــق قطــاع حكومــي مبتكــر، بحيث 

تتطــرق الجلســة إلى دور المؤسســات 
الحكومية  اإلدارة  وكليــات  األكاديميــة 
فــي دعم عمليــة اتخاذ القــرار وترويج 
ثقافــة االبتــكار ضمن منظومــة العمل 
الحكومي، ويشــارك في الجلسة ممثلون 
مــن 9 جامعــات ومؤسســات أكاديمية 
عالمية مرموقة من سنغافورة، وألمانيا، 
والواليات المتحــدة األميركية، والصين، 

وأســتراليا، والمملكة المتحــدة، ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة. 

وتعقــد على هامــش القمة فــي يومها 
األول جلســة لــوزراء الخدمــة المدنية، 
بمشــاركة إقليمية واســعة، تضــم دوًال 
مثل الســعودية والبحريــن ومصر وقطر 
وعمان واألردن وماليزيا، لمناقشة تطوير 
الموارد، وزيادة كفاءة العمل الحكومي، 

الكــوادر  وقــدرات  مهــارات  وتطويــر 
الحكومية.

وتنظم جامعة اإلمارات، على هامش فعاليات 
اليوم الثالث للقمة، ملتقى لرؤساء الجامعات 
الخليجية والعربية، تتم فيه مناقشــة االبتكار 
فــي التعليــم العالــي، والتطرق إلــى أهم 

الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة 
إلــى موضوعات تخــص السياســات البحثية 
واالتجاهــات الحديثــة فــي مجال بــراءات 
االختــراع وآليــات تحفيــز االبتــكار، ضمن 
طلبــة الجامعــات والكليــات، وتشــارك في 
هذه الجلســة جامعــات مــن مختلف دول 
الخليج، إضافة إلى مصر والسودان والمملكة 

المغربية وجمهورية العراق.



أكــد عدد مــن الــوزراء ووكالء وزارات أن 
اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه 
الله، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
اللــه، ومن خالل القمــة الحكومية أصبحت 
هــي الوجهــة المثاليــة العالميــة األولــى 
لصياغة أجندة التنمية المســتدامة، وصناعة 
التحــوالت التنموية الدولية المقترنة بعلوم 
العصر وأدوات المستقبل التقنية، حيث إن 
القمــة الحكومية تعد قيمــة إضافية لجذب 
األفكار االبداعية، مشــيرين إلى أن مشاركة 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان ولــي عهد أبوظبي نائــب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، كمتحدث رئيسي 
فــي القمة، تعــد إضافة وتحــوًال مهماً في 
مسيرة القمة ونجاحها، بما ستسهم به أفكار 
ســموه في بلورة صورة متكاملة لحكومات 
المســتقبل والمتغيــرات العالمية المتوقعة 

في مجال التطوير الحكومي.

وتفصيــال، قالت معالي الشــيخة  لبنى بنت 
خالد القاســمي وزيــرة التنميــة والتعاون 
الدولــي رئيســة اللجنة اإلماراتية لتنســيق 
المساعدات األنســانية الخارجية :إن تنظيم 
واستضافة  دولة اإلمارات  للقمة الحكومية، 
والتي تعد األكبر عالمياً على صعيد فعالياتها 
يؤكد منهجية وصواب رؤية القيادة الرشيدة 
للدولــة فــي تحفيز مســيرة االبتــكار في 
كافة القطاعات الســيما القطــاع الحكومي، 
الذي تعــد جودة ومــدى تطبيــق االبتكار 
استراتيجياً  في خدماته ومخرجاته، مؤشــراً 
على مدى رضا جمهوري المتعاملين، وأفراد 
المجتمــع وأيضا ركيــزة  لتحقيــق التقدم 

واالزدهار التنموي.
وأضافت :إن إلقاء الكلمة الرئيســية للقمة 
فــي عامها الثالث من قبل الفريق أول ســمو 
الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيــان، ولي عهد 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
يضفي زخــم كبيراً وحــراكاً  لالرتقاء بأجندة 
وجــدول أعمال القمة لهذا العــام، وبما يعبر 
عن بالغ االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة 
لدولة اإلمارات ألجندة وفعاليات القمة، وبما 
يؤكــد أيضا حرص ســموه علــى تعزيز مكانة 
اإلمــارات وتجاربها الرائدة في تطوير القطاع 
الحكومي، تواكباً مع الخطط الناجحة للتطوير 
التي تتبناها الحكومات المحلية بالدولة، فضًال 
على الــدور الرائــد الذي تقوم بــه الحكومة 
االتحادية تحت قيادة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلــس الــوزراء، حاكم دبي 
"رعاه الله"، وانطالقاً من التوجيهات السامية 
الدائمة لصاحب الســمو الشــيخ  والمتابعــة 
خليفــة بن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولة 
"حفظــه اللــه" لتطويــر القطــاع الحكومــي 
واالرتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، الن 
المواطن ورفاهيته وســعادته وتلبية تطلعاته 
تقع على قمة أولويات سموه وشغله الدائم.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير 
البيئة والميــاه لطالما كانــت دولة اإلمارات 
ســّباقة في إطــالق مبادرات نوعيــة لمواكبة 
المتغيــرات العالمية وتعزيز جســور التعاون 
اإلقليمي والدولي وتشــجيع الحوار البّناء بين 
حكومات العالم، بما يخدم الجهود الرامية إلى 
استشــراف آفاق جديدة لنقــل وتبادل أفضل 
الممارســات الدوليــة المبتكرة فــي القطاع 
الحكومــي. ولعــّل "القمــة الحكومية 2015" 
تمثل تجسيداً حقيقياً لهذا النهج الطموح الذي 
يستلهم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في 
تطوير العمل الحكومي، اســتناداً إلى منهجية 
قائمــة على ترســيخ ثقافة االبتــكار والريادة 
واحتضــان اإلبــداع وتعزيــز المعرفــة وبناء 
القدرات، بما يضمــن تحقيق "رؤية اإلمارات 
2021" فــي الوصول إلى مصــاف أفضل دول 

العالم بحلول العام 2021.
و أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية 
والتعليــم إن المكانــة الدوليــة الرفيعة التي 
وصلت إليها اإلمــارات، والمراكز األولى التي 
حققتهــا في مختلــف المجــاالت، ووجودها 
كذلك في طليعة البلدان األكثر واألسرع نمواً 
وازدهــاراً، كل ذلــك جعل للدولــة نموذجها 
العالمــي وتجربتها الخاصة التــي يحتذى بها 
فــي التقــدم، كمــا جعلهــا الوجهــة المثالية 
لتبــادل الخبــرات واألفكار والتجــارب، التي 
تحكم التحوالت التي يشــهدها العالم، وهذا 
ما تعكســه القمة الحكومية وتؤكده بنجاحها 

الالفت والمميز عاماً بعد عام.

وأشــار معاليــه إلــى أن وجــود اإلمارات 
علــى رأس الدول األكثر تأثيــراً في مجريات 
العالــم وأحداثــه وتقدمه، يعد إحــدى ثمار 
الثاقبة لـصاحب  التوجيهات الحكيمة والرؤى 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة " حفظه الله "، وأخيه صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي " 
رعاه الله "، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، والفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القـــائــد األعلى للقوات 

المسلحة.

وأكد معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة 
أن القمــة الحكومية تعد قيمة إضافية لجذب 
األفــكار االبداعية، الفتا الــى أن ما نراه اليوم 
من تطور فــي الخدمات التي تقدمها مختلف 
الوزارات والدوائــر الحكومية في الدولة هو 
نتاج القمة الحكومية ســواء بطريقة مباشــرة 
أو غير مباشرة بدءاً من رسالة صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظــه الله، ومن ثم رســالة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي رعاه الله، والتي ركــزت على المواطن 
أوال وثانيــا وشــددت علــى ضــرورة تطوير 
كافة الخدمات إلســعاد النــاس.   وأضاف: إن 
توجيهــات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتــوم للقطاع الصحــي بضرورة 
حصــول كافة المنشــآت والمرافــق الصحية 
على االعتمــاد الدولي لضمان تقديم خدمات 
متميزة وفقــا للمعايير الدولية أســفرت عن 
حصول ثالثة مستشفيات تابعة للوزارة وثالثة 
مراكز متخصصة على االعتماد الدولي في أقل 
من ســنتين، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ 
وزارة الصحة، إضافة إلطالق 500 خدمة ذكية 
عبر الهواتف الذكية وكل هذه اإلنجازات هي 

نتاج القمة الحكومية. . 

وقــال الدكتــور محمد ســليم العلمــاء وكيل 
وزارة الصحــة إن ما نلمســه اليوم من تطور 
فــي الخدمات التي تقدمها الوزارات والدوائر 
المحليــة فــي الدولــة هــي نتــاج القمتيــن 
الســابقتين، ألنهما خرجتا بأفكار  الحكومتين 
ومبادرات ابداعية غير مســبوقة على مستوى 
المنطقــة، ومنها على ســبيل المثال ال الحصر 
التحول الى الحكومة الذكية والتي بدأنا نجني 
ثمارهــا اليــوم حيث ان 90% مــن الخدمات 
ومنها خدمــات وزارة الصحة باتت تقدم عبر 

الهواتف الذكية. 
وأشــار الى القمم الحكومية الســابقة طار 
فــي دولة اإلمــارات الى العالميــة ووضعت 
الجميــع في قلــب التطــورات المســتقبلية 
المقبلة، الفتا إلى أن حكومتنا الرشيدة بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة "حفظه اللــه "، وأخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبي " رعاه الله " تشــدد على ضرورة 
خدمــة الناس والوصــول إليهــم، موضحا أن 
90% من التطبيقات اإللكترونية التي أنجزتها 
وزارة الصحة عبر ســنوات طويلة تحولت الى 
خدمات ذكية يمكن الوصول لها بيسر وسهولة 

من أي مكان في العالم. 

وقال الدكتور ســعيد الحســاني وكيل وزارة 
التعليــم العالــي والبحث العلمــي: إن القمة 
الحكومية من األحــداث التي يفتخر بها كافة 
أبناء الوطــن، حيث إنها تعــد بمثابة مبادرة 
فريدة من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله"، 
وتترجم مدى قرب الحكومة من نبض الشارع 
وحرصها المستمر على تحويل آماله وتطلعاته 
إلى واقع ملموس. وأوضح أن القمة الحكومية 
خــالل دورتها الســابقة وفــرت منصة فريدة 
التقى خاللهــا المواطنون بكبار المســؤولين 
بدءاً مــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، حيث تم طرح االستفسارات 
بصــورة مباشــرة والتعــرف علــى الخطــط 
المســتقبلية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك 
االطالع على الخطط االســتراتيجية للوزارات 
المختلفــة. وأضــاف: تتميز القمــة الحكومية 
بالشفافية العالية في طرح القضايا كما تسهم 
فــي تطويــر وتعزيــز الخدمــات الحكومية، 

وتوظيفها في خدمــة المجتمع، لتحقيق أكبر 
قدر من السعادة والرفاهية والرخاء المستدام 

ألبناء اإلمارات.

وقــال مــروان الصوالح وكيــل وزارة التربية 
والتعليــم: إن التحوالت الهائلة التي شــهدتها 
الدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان، وأخيه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، جعلت 
دولتنــا نموذجــاً يحتذى به فــي التقدم، كما 
جعلتهــا الوجهــة المثالية لحكومــات العالم، 
لالطــالع على تجــارب اإلمــارات وما حققته 
من إنجازات، وهذا مــا يظهره التوافد الكبير 
من قــادة العالــم وحكومات الــدول وصناع 
القرار علــى القمة الحكومية، التي تعد األكبر 
عالمياً، والــــتي يشــارك فيها ممثلو أكثر من 

87 دولة.
وأكد أن مشاركة الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعلى للقوات المســلحة في 
القمــة الحكوميــة، وإلقــاء ســموه الكلمة 
الرئيسية للقمة هذا العام، تعد إضافة وتحوًال 
مهماً في مسيرة القمة ونجاحها، وخاصة أن 
سموه لديه من الرؤى التي يمكن أن يحتذى 
بمضمونها وأسسها في تجاوز التحديات التي 
تواجــه األجيال القادمة، فضًال عما ستســهم 
به أفكار ســموه في بلورة صــورة متكاملة 
العالمية  والمتغيرات  المســتقبل  لحكومات 

المتوقعة في مجال التطوير الحكومي.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل 
وزارة العمــل المســاعد لشــؤون العمل إن 
مشاركة سمو ولي عهد في القمة الحكومية 
يعتبــر إضافة كبيرة ونقلــة نوعية في عمل 
القمــة التي أصبحت مؤتمــرا عالميا يبحث 
في تطوير واالرتقاء باألداء الحكومي وعرض 
والحكومية  المؤسســية  والخبرات  التجارب 
مــن جميع دول العالم لالســتفادة منها في 
تطويــر منظومة العمل الحكومــي بالدولة، 
مشــيرا الــى ان المشــاركة غير المســبوقة 
لسموه في هذا الحدث بمثابة رسالة تعكس 
حــرص القيــادة على الســعي نحــو تطوير 

الخدمــات الحكوميــة واإلبــداع فــي طرح 
األفكار الجديدة التي من شــأنها أن تساهم 

في االرتقاء به.

وقــال الدكتــور أمين األميــري وكيل وزارة 
الصحة المســاعد لسياســات الصحة العامة 
والتراخيــص: إن القمــة الحكوميــة الثالثــة 
هذا العام ســتكون استثنائية بكل المقاييس 
ألنها ســتركز على االبتــكار واإلبداع، خاصة 
فيما يتعلق بالصحة الن القمة ستســتضيف 
ثالثــة من كبار الشــخصيات فــي العالم من 
الواليات المتحدة وسنغافورة وألمانيا حيث 
ســيقدمون في ورشــة العمــل المتخصصة 
خالصة تجاربهم وخبراتهم في التطور التقني 
والتكنولوجيا البيولوجية التي أصبحت اساس 
اإلبداع واالبتكار في مجال األدوية من خالل 

استخدام الخاليا والحمض النووي للبشر. 

وقال ســيف راشــد المزروعي وكيل وزارة 
التعليم العالــي والبحث العلمي المســاعد 
للخدمات المؤسســية والمساندة: إن القمة 
الحكوميــة تعـــــد من األحــــداث الدورية 
الهامة التــي ينتـــظرها كافــة أبناء الوطن، 
نظــراً لمــا تحظى به مــن رعايــة واهتمام 
مــن قيادتنــا الرشــيدة وحضــور الفت من 
كافة أطياف المجتمــع، وكذلك ما تخرج به 
من نتائج تســهم في تعزيز مســيرة العمل 

الحكومي.

وأكــد الدكتــور عبدالرحمــن العــور مدير 
عــام الهيئــة االتحاديــة للموارد البشــرية 
الحكوميــة أهميــة القمــة الحكومية التي 
تســتضيفها اإلمارات، بشــكل سنوي، كونها 
تجمــع تحت مظلتهــا نخبة مــن القيادات 
والــوزراء  الشــخصيات  وكبــار  العالميــة 
والمديريــن  الحكومييــن  والمســؤولين 
التنفيذيين من القطــاع الخاص، ونخبة من 
الخبراء والمفكرين من مختلف دول العالم، 
والذين يســلطون الضوء على آلية االرتقاء 
بالخدمات الحكومية، وسبل تبادل الخبرات 

والمـــعرفة بين كافة الدول المشاركة.

 
قالت ليلى الســويدي مدير إدارة التخطيط 
دائرة  ومديــر  والمؤسســي  االســتراتيجي 
تقييــم األداء والمتابعــة فــي اإلنابــة في 
الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية: إن 
القمم الحكومية السابقة أسفرت عن تعزيز 
وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير السعادة 
وإرضاء المتعاملين مشيرة الى ان المتوقع 
من القمــة الحكوميــة الثالثة هــو تحقيق 
قفزات نوعية لتحقيق الرقم واحد عالميا. 

وأضافــت: إن الهيئــة االتحادية للموارد 
البشــرية الحكومية ستشــارك فــي طاولة 

مســتديرة حول رأس المال البشــري الذي 
يعتبر أهم العناصــر لتحقيق كل ما نصبوا، 
ونتطلع إليه مشــيرة الــى أن فائدة القمة 
تكمن فــي كونهــا تجمع نخبــة كبيرة من 
الخبــراء العالميين في مختلف التخصصات 
والقطاع الذين سيضعون بين أيدينا خالصة 

تجاربهم الناجحة لالستفادة منها. 

 وقــال أحمــد شــبيب الظاهــري المديــر 
العــــــام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
لألعمــال الخيريــة واإلنســانية: إن الدورة 
الجديــدة للقمــة الحكوميــة تتميــز بعزم 

الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، 
على حضورهــا وإلقاء كلمة فيها، وان هذه 
المشاركة ســيكون لها وقع جديد وانطالقة 
قوية، يمنحها ســموه الكثيــر من االهتمام 
من أجــل رفع مســيرة العمــل واالجتهاد 
وفــي وضع األفكار الجديدة بمثابة قرارات 
تنفيذيــة لتحقق للحكومة مزيداً من الدعم 
المعنوي والعملي في سبيل تحقيق النهضة 
التنموية المتســارعة التي يرعى مســيرتها 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
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أكد أعضاء بالمجلــس الوطني االتحادي أن 
مشــاركة الفريق أول ســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد االعلى للقوات المسلحة تعتبر إضافة 
كبيرة وإثراًء للقمة لتواجد شــخصية كبيرة 
ومرموقــة علــى صعيــد العمــل الحكومي 
والــذي أحــدث نقلــة كبيرة فــي منظومة 
الحكومي من خالل ترؤس ســموه المجلس 
التنفيــذي لالمارة، والتي بالتأكيد ســينقلها 
إلى المشــاركين فــي أعمال القمــة والتي 
ستشهد مزيدا من التقدم والتطور وتنعكس 
أعمالها مباشرة على صعيد تطوير مؤسساتنا 
والتي ستنعكس على العمل الحكومي سواء 
على الصعيد المحلي أو االتحادي مشــيرين 
إلى أنهم يتطلعون الى هذه القمة للتعرف 
علــى افــكار ورؤى ســموه والمشــاركين 
واالســتفادة منهــا في اعمــال المجلس بما 

يلبي طموحات وآمال المواطنين .

وأكد خليفة ناصر السويدي عضو المجلس 
الوطني االتحادي أن مشــاركة الفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائــب القائد االعلى للقوات 
المســلحة كمتحدث رئيســي فــي القمة 
الحكوميــة تعتبر إضافة كبيــرة على هذا 
المســتوى مشــيراً إلى أن هذه المشاركة 

الســامية مــن قبل ســموه تؤكــد أن كل 
قيــادات الدولة متواجــدة في هذه القمة 
ممــا يعطي القمــة واالمــارات مزيداً من 

الزخم واالهمية.

عضــو  الرحومــي  أحمــد  حمــد  وقــال 
المجلــس الوطنــي االتحــادي  إن تواجد 
ومشــاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد االعلــى للقوات المســلحة  
فــي القمــة الحكومية المقبلــة كمتحدث 
رئيســي  يعطــي دفعة كبيرة جــدا للقمة 
ويزيد من نجاحاتهــا، ألن الكثير من ابناء 
الوطــن وخاصة العاملين في المؤسســات 
الحكومية بالدولة يتشــوقون الى ســماع 

حديثــه والــرؤى والخطــط المســتقبلية 
لسموه لتطوير العمل الحكومي في الدولة  
واالســتفادة من تجربة ســموه التي قطع 

خاللها شــوطا طويال مــن التميز واالبداع 
واالبتــكار وانطلق بالمؤسســات والدوائر 
الحكومية في ابوظبي وحقق قفزات مهمة 

وان القمة عادة تســتضيف متحدثين من 
الحكومة االتحادية ولكن مشــاركة سموه 
جديــدة ونوعية والجميــع ينتظرون ماذا 
سيقول مشيرا الى ان القمة سوف تستفيد 
من تجارب سموه وسينقل خبرات جديدة 
ومختلفة للمشــاركين والتي ستكن دافعا 
لمستقبل افضل للعمل الحكومي بالدولة.

وقال علي عيســى النعيمي عضو المجلس 
الوطنــي االتحادي  ان الجميع ســواء في 
المجلــس الوطنــي االتحادي او الســلطة 
التنفيذيــة يتطلعون الى مشــاركة الفريق 
اول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهــد ابوظبــي نائب القائــد االعلى 
للقوات المسلحة والتي تعد فرصة سانحة 

وكبيرة جــدا للتعرف والوقوف على رؤى 
وافــكار ســموه من اجــل تطويــر العمل 
الحكومــي وتوجهــات ســموه ومــا يفكر 
فيــه من اجــل ابناء الوطن حيث ســيثري 
ســموه مــن اعمــال القمة ويكــون دافعا 
لنا كأعضاء فــي المجلس الوطني واعضاء 
المزيد  لتقديــم  الحكومــة والمشــاركين 
وابــراز قدراتهم ومواهبهــم وابتكاراتهم 
مشيرا الى ان اعضاء المجلس تعودوا على 
المشــاركة في القمم السابقة لرغبتهم في 
معرفة امال وطموحات القيادة الرشــيدة 
البنــاء الوطــن وتطوير العمــل الحكومي 
والــذي ينعكــس حتمــا على ما نناقشــه 
ونتداولــه تحت قبة المجلــس بما يحقق 
طموحات ابناء الوطن واستفاد الجميع من 

القمم السابقة .

وقال مصبح ســعيد الكتبي عضو المجلس 
الوطنــي االتحــادي  ان القمــة الحكومية 
المقبلة ســوف تتشرف بشــخصية كبيرة 
مثل ســموه في افتتاح القمة  ألن ســموه 
خريج مدرســة المؤسس المغفور له بإذن 
اللــه الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان 
،طيب الله ثــراه، ويقوم بدور بارز ومهم 
علــى صعيد العمــل الحكومي فــي امارة 
ابوظبــي وتمثيل صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
،حفظه الله، في الزيــارات الميدانية التي 

يقوم بها الى مختلف امارات الدولة.
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أكــد مســؤولون فــي أبوظبي علــى أهمية 
مشــاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة في القمة الحكومية 
وإلقاء ســموه الكلمة الرئيسية لهذا الحدث 
الهام، فسموه قائد عظيم يملك فكرا مستنيرا 
ورؤيــة ثاقبة وبرامج طموحة وخططا فاعلة 
تسهم في تعزيز مسيرة العمل الحكومي في 

مختلف قطاعات الدولة.

وقــال محمد جــالل الريســي مديــر إدارة 
االتصال وخدمــة المجتمع في جهاز أبوظبي 
للرقابة الغذائية إن مشاركة الفريق أول سمو 
الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
فــي الــدورة الحالية مــن القمــة الحكومية 
وإلقاء ســموه الكلمة الرئيســية ، من األمور 
الهامة التي من شــأنها أن تثري هذا الحدث 

الفريــد نحــو تحقيــق الهدف الرئيســي في 
تعزيز منظومة العمــل الحكومي وفق أرقى 
الممارسات العالمية. وأوضح أن سموه يملك 
خبرة كبيرة في شــتى المجاالت ســواء على 
الصعيد االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي 
ومبادرات ســموه فريدة وواضحــة للعيان، 
وتصب دومــاً نحو تحقيق التنمية الشــاملة 

والمستدامة لمختلف قطاعات الدولة .

وأكــد العقيد جمــال العامري رئيس قســم 
المــرور  مديريــة  فــي  العامــة  العالقــات 
القمــة  أن  أبوظبــي  بشــرطة  والدوريــات 
الحكوميــة القادمــة تعتبر حجــر زاوية في 
بناء الدولة وتميزها ودليل على اســتمرارية 
التوجــه الــى العالمية وهذا ليــس بغريب 
لمــا تتصف بــه الحكومة فــي االمارات من 

الشــفافية فــي التعامل مع القيــام بمهامها 
وإرضاء طموحات شعبها .

وقــال الدكتــور حســام ســلطان العلماء 
بــوزارة  العلمــي  البحــث  إدارة  مديــر 
التعليــم العالي والبحث العلمي إن القمة 
الحكوميــة تترجــم نهــج قيــادة الدولة 

الرشــيدة والحكومة فــي االهتمام بكافة 
شــؤون الوطن والمواطــن والحرص على 
االســتمتاع عن قرب على تطلعات وآمال 

الشعب وتحويلها إلى واقع ملموس.

وقــال عبــد الله األحمــدي مديــر إدارة 
الماليــة والميزانية فــي وزارة الصحة إن 

الــدورة الثالثة للقمة الحكومية  ال شــك 
أنهــا ســتزداد أهميــة وتأثيرا بتشــريف 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة وإلقائه الكلمة 
الرئيســية في القمــة، وذلك بمــا يحمل 
سموه من خبرات متراكمة وأفكار مبتكرة 
ومبدعة جعلت مــن أبوظبي محط أنظار 

العالم في التقدم والرقي.

وأكــد مجاهــد ســالم عبداللــه العامري 
المســاندة  الخدمــات  قســم  رئيــس   ،
فــي وزارة األشــغال، علــى دور القمــة 
وجلساتها المختلفة في الخروج بتوصيات 
ومقترحــات عمليــة مــن شــأنها تطوير 
وتحســين قطــاع الخدمــات الحكوميــة، 
وتحقيق أكبر اســتفادة للجهات المشاركة 
مــن ناحيــة تحســين الخدمــات وتوفير 
النفقــات الحكوميــة، بمــا ينعكس على 
مستويات رضا الجمهور، عبر زيادة كفاءة 

األجهزة الحكومية.

أكد مســؤولون فــي الفجيرة، أن مشــاركة 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، يحملهم مسؤولية 
مضاعفــة لتحقيــق الريادة، ومن شــأنه أن 
ينعكس علــى تطوير األداء الحكومي، حيث 
إن رؤية ســموه التي سيطرحها خالل القمة 
ســتكون ملهمة لهم لمواصلة مشوار التميز، 
وعبــر محمــد ســعيد الضنحانــي مدير عام 
ديــوان الفجيــرة، عن ســعادته للمشــاركة 
فــي فعاليــات القمة الحكومية فــي دورتها 
الثالثة، تحت شــعار «استشــراف حكومات 
المســتقبل»، باعتبارهــا المنصــة األكبر من 
نوعهــا في العالــم لتبــادل المعرفة وعرض 
أفضل الممارســات، وبحــث دور حكومات 
المســتقبل، وأحدث التطورات واالتجاهات 
فــي العمــل واإلدارة الحكوميــة، وأفضــل 
التجــارب والنماذج العالمية، ما يســهم في 
تحقيق رفاهية المجتمعات وتســهيل حياتها 

وصنع الفرص الواعدة ألجيالها.
واصفاً مشــاركة الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، في 
القمة بأنها مصدر فخر واعتزاز، باالســتماع 
إلــى قائد عظيم تعلمنا منه اإلصرار والعمل 

واالجتهــاد لتحقيــق األفضل، وجود ســموه 
يثري الملتقى وســماع كلماته عن المستقبل 
ومكانــة دولة اإلمــارات المتميــزة، يحملنا 
الجهود والمثابرة  مســؤولية أكبر لمضاعفة 
الحثيثــة لتحقيق التميــز والريادة في مجال 

العمل.

وأشــار المهندس محمد سيف األفخم مدير 
بلديــة الفجيــرة، إلى أن مشــاركتهم للمرة 
الثالثة في القمــة الحكومية في دبي، تعتبر 
فرصــة ذهبية لالطالع علــى تجارب عالمية 
متنوعــة ومميــزة، ونمــاذج متقدمــة من 
التــي تدفعهم كجهة  الحكومية،  الخدمــات 

حكوميــة إلــى مواصلة مشــوار العمل وفق 
رؤية واســعة وشــاملة، تتماشــى مع رؤية 

القيادة الرشيدة نحو الريادة.
وأعرب األفخم عن حماســهم للمشاركة 
في هــذا الحدث المهم الــذي يحتضن أبرز 
الخدمــات الحكوميــة عالميــاً، خاصــة بعد 
فوزهم كبلدية بجائزة أفضل خدمة حكومية 
عبر الهاتف المحمول، فــي اختتام فعاليات 
القمة الحكومية لعام 2014، بعد منافسة مع 

38 مؤسسة على المستوى المحلي.
أن الفــوز بتطبيــق «ســمارت  موضحــاً 
فجيــرة» بوابــة الخدمــات الذكيــة لبلدية 
الفجيرة، دفعهم إلى تطوير خدماتهم الذكية 
لتواكــب العصــر الحديث، وأوضــح إلى أن 

البلدية ستشــارك بتطبيقين جديدين «وين» 
و«رخصتــي»، في القمة الحكوميــة الثالثة، 

لتضافا إلى مجموعة تطبيقاتها الذكية.

ويقــول محمد خليفة الزيودي مدير الموارد 
البشــرية بحكومــة الفجيــرة، أن مشــاركة 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة في القمة، من خالل 
ورقة عمل تســلط الضوء على رؤية القيادة 
الرشــيدة، نحو عالم االبتكار والتطوير، وفق 
أفضل الممارســات العالميــة، تعتبر بمثابة 
حافــز لنا على إتمــام وتنفيذ رؤية الحكومة 

الرشيدة نحو التميز لتحقيق الريادة، وتعزيز 
مكانة دولة اإلمارات عالمياً. 

وقــال أحمد عبد الله الجراح المدير اإلداري 
لمحكمــة خورفــكان االبتدائيــة االتحادية: 
«تشكل مشــاركة ســمو الفريق أول الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعلى للقوات المســّلحة في 
القمة الحكوميــة، إضافة كبيرة ألهمية دور 
الدولة في تطوير األداء الحكومي، وإشــادة 
بالخدمــات الحكومية اإلماراتية في مجاالت 
العمل المختلفة، ورسالة مهمة لكل العاملين 
والمهتميــن بالشــؤون الحكومية في حقول 

التميز واالبتكار والتنافسية.

وأوضحت صفية محمــد جمعة المنصوري 
مســؤولة الدعــم الفنــي والحاســب اآللي 
بمحكمة خورفكان االبتدائية االتحادية، أن 
القمة الحكومية حرصت منذ دورتها األولى 
على نشــر وتعزيز ثقافة التميز بين أفرادها 
بأحســن اآلليــات وتعزيــز جــودة الثقافة 
المؤسسية التي تبث بدورها قيم التنافسية 
واالســتدامة والتعلــم والقيــادة باإللهــام 
وإدارة التأثيــر والتغيير والتعامل اإليجابي 
مــع الخدمــات اإللكترونيــة والتطبيقــات 

الذكية.



تركــز القمة الحكوميــة الثالثة خالل إحدى 
الذكي،  التعلــم  جلســاتها علــى مســتقبل 
مســتعرضة أحــدث االبتكارات فــي قطاع 
التعليم وكيفية مســاهمتها في إعادة رسم 
مســتقبله عالمياً، وستناقش الجلسة إن كان 
هناك حاجة في المســتقبل إلنشــاء مدارس 

الكتساب المعرفة.
هــذا وتضــم القمــة مجموعــة متنوعة 
من الجلســات، منها جلســة بعنوان: «كيف 
تقضــي نظــم التعليــم المدرســية الحالية 
علــى قدرة الطــالب على االبتــكار»، حيث 
ستناقش الجلســة الحاجة إلى تحّول جذري 
من المناهج التعليمية الموحدة إلى مناهج 
مصممــة وفقــاً لقــدرات كل طالب، حيث 
يطرح َكن روبنسون، خبير التعليم المبتكر، 
تصوراتــه حول الدور المفترض الذي ينبغي 
أن تلعبــه أنظمــة التعليم فــي غرس روح 
االبتكار لدى الطلبة والتشــجيع على التنّوع 

واالختالف. 
وأكــد المهنــدس محمد غيــاث، المدير 
العــام لـــ «برنامج محمد بن راشــد للتعلم 
الذكــي» لـ«البيان» أن البرنامج يعّد مبادرة 
ســباقة تهدف إلى نقل العمليــة التعليمية 
إلــى آفــاق جديــدة، موضحاً أن مســتقبل 
التعلــم الذكي يتضمن نشــر مفهوم التعلم 
التفاعلــي وإيجاد بيئة تعليمية جديدة تعزز 
الروحيــة االبداعية لدى الطــالب وتمكنهم 
من أن يصبحوا قادة المســتقبل. ومع انجاز 
تطبيق البرنامج ســيصبح الطــالب مهيئين 
بشــكل كامل للمشــاركة بفاعلية ونشــاط 
في عمليــة التعليم الخاصة بهــم، والتحلي 
بروح المســؤولية واالبتكار في وقت مبكر، 
مــا يؤهلهــم أن يصبحوا قــادة في مختلف 
المجاالت التــي يقررون العمــل فيها وبما 
يتيح لهم القدرة على المنافسة في األسواق 

العالمية.
كما يــزود البرنامج طــالب القرن الـ 21 
بالمعــارف والمهــارات الضرورية للحصول 
المنشــودة، وبالنتيجة  العمــل  على فــرص 
العمــل علــى إرســاء معايير جديــدة على 
الســاحة الدوليــة بمشــاركة شــباب الدول 
األخرى المتقدمة. عالوًة على ذلك، سيتمكن 
طــالب دولة اإلمــارات من تطويــر قدرات 
ونقاط قوة متميزة، مع الحفاظ على النسيج 
الثقافــي للمنطقــة. وعليه، نحــن نؤمن بأن 
تمكين األفراد، وإعطاء كل شــخص األدوات 
الالزمــة كي ينمو ويزدهر ســيدفع بشــكل 
جوهري عجلــة التقدم في بلدنا نحو األمام، 

للوصول إلى أعلى المراتب.

ويعمل البرنامج على دمج التقنيات الحديثة 
في مناهج التعليم ضمن الفصول الدراسية، 
وذلــك بهدف مســاعدة المعلمين والطالب 
على تعلم كيفية إنشــاء المحتوى ضمن بيئة 
غنيــة بالتقنيــات، مــع إتاحــة الفرصة أمام 
مشــاركة األفــكار النقدية. وبنــاًء على هذا 
التوجه، فإن «برنامج محمد بن راشد للتعلم 
الذكــي» يهــدف إلى إيجــاد بيئــة تعليمية 
جديدة في المــدارس الحكومية، وذلك من 
خــالل إطالق مبــادرة «الفصول الدراســية 
الذكيــة»، التي ســتوفر لكل طالــب وطالبة 
كمبيوتــر لوحي مــع إمكانيــة الوصول إلى 
شــبكات االتصال الالسلكية من الجيل الرابع 
4G عالية السرعة، وذلك بحلول العام 2019.

ونــال «برنامــج محمد بــن راشــد للتعلم 
الذكي» إشادة دولية وجعل اإلمارات ضمن 
التصنيــف األول عالميــاً، وفــق الدول التي 
تطبق تجارب مشــابهة، إذ تبين من دراسة 
أجرتهــا شــركة «سامســونغ» العالمية، أن 
اإلمــارات هــي الوحيدة من بيــن 11 دولة 
متقدمــة، جعلت «التعلم الذكي» مشــروعاً 
وطنيــاً، مدعوماً بإرادة سياســية وتطلعات 
مجتمعيــة واســعة األفــق والنطــاق. علماً 
بأنــه تــم إطــالق البرنامج فــي أبريل من 
العــام 2012، ليســتمر تنفيــذه لغاية العام 
2019.  ووفقــاً ألجنــدة التنفيــذ والبرمجة 
الزمنية للتوســع فــي التعلم الذكي، شــهد 
العام الدراسي (2015-2014) عملية توسعة 
كبيــرة في عــدد المدارس شــملت انضمام 
المزيــد من المــدارس للبرنامج فــي العام 
الثاني من المرحلة التطبيقية للبرنامج يبلغ 
عددهــا 146 مدرســة مــن مختلــف أنحاء 
اإلمــارات العربية المتحدة تضــم اكثر من 
24,328 طالبــاً و800 صف مدرســي اضافة 
إلى تدريب أكثر مــن 2000 معلم. وتمكن 
«برنامــج محمد بن راشــد للتعلــم الذكي» 
مــن توزيــع 3543 كمبيوتر محمــوًال على 
المعلمين، و800 لوح تعليم ذكي على 800 

صف مدرســي في مختلــف أنحاء اإلمارات 
العربية المتحدة.

وأفاد بأن العام الماضي ووصل عدد مدارس 
التعلــم الذكي إلــى 123 مدرســة، بعد أن 
كان فــي العــام الدراســي (2012 / 2013) 
14 مدرســة، ويخدم البرنامج حالياً 24328 
طالباً وطالبــة، تم تزويدهم جميعاً بأحدث 
األجهزة اللوحية، ويشــرف علــى تعليمهم 
3,543 معلمــاً ومعلمة، فــي أكثر من 800 
فصل دراســي مــزود بآخــر ما جــادت به 
التقنيات ووسائل التعليم وطرائق التدريس 
الحديثة، وكانت الوزارة قد أنجزت مشروع 
المحتوى االلكتروني ويضم 11000 محتوى 

باللغتين العربية واالنجليزية.
وذكــر أنه تم تشــكيل البرنامج بموجب 
القرار الــوزاري رقم 25 الصــادر في العام 
2012، والذي ينص ايضاً على تشكيل اللجنة 

العليــا لإلشــراف علــى البرنامــج. واللجنة 
العليا برئاســة معالي حســين بــن إبراهيم 
الحمــادي وزير التربيــة والتعليم، وعضوية 
كل مــن الدكتور عبد القــادر الخياط، عضو 
مجلــس إدارة الهيئة العامــة لتنظيم قطاع 
االتصــاالت ورئيس مجلس أمنــاء صندوق 
تقنيــة المعلومــات واالتصــال الــذي يوفر 
التمويل للبرنامج، وهدى الهاشــمي، المدير 
والسياسات  االســتراتيجية  لقطاع  التنفيذي 

بمكتب رئاسة مجلس الوزراء. 

ويضع البرنامج في حيز التنفيذ دمج التقنيات 
الحديثة مــع أدوات التعليــم التقليدية في 
الفصول الدراســية، للخروج بعملية تعليمية 
تســهم بتحويلهــا إلــى تجربــة ديناميكيــة 
وتفاعلية لكل من المعلمين والطالب، حيث 
ســيتمكن المعلمون من التركيــز على أداء 
كل طالب، وبالتالي مســاعدتهم على تطوير 

قدراتهــم ومهاراتهــم الفرديــة. وستشــمل 
عملية التعلم الذكي في الفصول الدراســية 
توفير األجهزة اللوحيــة وأجهزة الكمبيوتر، 
باإلضافــة إلــى األلــواح التعليميــة الذكية 

وأدوات نظام التعليم الحالي.
وكان قد تم إنجاز المرحلة التجريبية من 
البرنامج في العام الدراســي 2012 وشملت 
الصف السابع في 14 مدرسة حكومية، تلتها 
المرحلة األولى التــي تم انجازها في العام 
الدراسي 2014-2013 والتي شملت تطبيق 
كل تقنيات التعلم الذكي في 123 مدرســة 
و11000 طالــب. أما المرحلــة الثانية التي 
تــم تنفيذها خــالل العام الدراســي -2014

2015 فشــملت 25000 طالب من الصفين 
الســابع والثامــن تليها المرحلــة التجريبية 
للصف التاســع. ويسير البرنامج وفقاً لخطة 
منهجية تتضمن اضافــة المزيد من الطالب 
والمــدارس فــي كل عام دراســي حتى يتم 
نشر البرنامج في كل المدارس الحكومية في 

العام 2019. ومع تقدم البرنامج، ستتواصل 
عمليــات تحديث جميع أدواتــه وعناصره، 
بمــا فيها األجهــزة والمنهجيــات التعليمية 

والمنصات الداعمة.

وتحدد استراتيجية «برنامج محمد بن راشد 
للتعلم الذكي» الذكي بشكل جوهري توجه 
البرنامــج خالل الســنوات الخمس المقبلة، 
باإلضافــة إلــى مؤشــرات األداء الرئيســية 
المخصصة لألطــراف المعنية مــن األفراد. 
وعلــى الرغــم مــن أن هذه االســتراتيجية 
تغطي البرامج والمراحل الملحقة على مدى 
السنوات الخمس المقبلة، ستتم إعادة النظر 
ومراجعة وتعديل هذه االستراتيجية بوتيرة 
منتظمــة، وذلك في ضوء مجموعة واســعة 
مــن العوامل، بما فيهــا التحليــل المنتظم 
واســتجابات  البرنامــج،  تنفيــذ  لمراحــل 
الملحوظــة.  واآلثــار  المعنيــة،  األطــراف 

كمــا يتيح مفهــوم التعليــم الذكي للطالب 
إمكانيــة التحكــم بتجربة التعليــم الخاصة 
بهــم، فضًال عن تمكيــن الطالب والمعلمين 
على حد ســواء في مســيرة التعليم. ويعد 
هــذا البرنامج األول من نوعــه الذي يقوم 
علــى توفير نظام شــامل ومتكامــل لتقييم 
أداء التقنيــات المســتخدمة فــي المدارس 
االتحاديــة، وهو يهــدف إلى صياغــة بيئة 
تعليمية جديدة للطالب والطالبات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

وأكد غياث أنه تم تجهيز الفصول الدراسية 
المشــمولة ضمــن «برنامــج محمــد بــن 
راشــد للتعلم الذكي» بخدمــة االتصال عبر 
الشبكات الالسلكية الواي فاي، كما يستخدم 
المعلمــون شاشــات ذكيــة كبيــرة مماثلة 
لشاشــات أجهــزة الكمبيوتــر المســطحة. 
اللوحية  الكمبيوتــرات  الطالب  ويســتخدم 
مع لوحــات المفاتيح أو أجهــزة الكمبيوتر 
المحمولة، وتقدم للطــالب مناهج تعليمية 
مطبوعــة، أي كتاب لكل مادة، باإلضافة إلى 
مناهج تعليميــة رقمية. أما ترتيب المقاعد 
والطــاوالت فيأخذ شــكًال دائريــاً من أجل 
تطبيق وتسهيل مفهوم المناقشات الجماعية 
والعصــف الذهني، فضًال عن تشــجيع مبدأ 
التعلم مــن األقران عوضاً عن االعتماد على 
المعلمين للحصول على المعلومات وتقديم 
اإلجابــات. كمــا تتيــح بوابــات االنترنــت 
للطــالب القــدرة على التفاعــل فيما بينهم 
لتنفيــذ الواجبات الموكلــة إليهم، والتفاعل 
مع معلميهم لطرح األســئلة اإلضافية خارج 

أوقات التدريس.

اعداد: رحاب حالوة - غرافيك: حسام الحوراين
بات التعليم الذيك من أهم املبادرات التطويرية يف النظام التعليمي اإلمارايت، إذ تعد 

الدولة من الدول الرائدة يف هذا املجال، وتعمل عىل إعداد الطالب اإلمارايت لعامٍل جديد 
محتواه توظيف التكنولوجيا يف التفاعل وإبراز دور املوهبة اإلبداعية يف التعامل مع 

التقنيات الحديثة، وبالتايل من املرجح أن يساهم التعليم الذيك يف تغيري مفهوم التعليم 
التقليدي.
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أدرج برنامــج محمــد بــن راشــد للتعلم 
الذكي عــدداً مــن المبــادرات التعليمية 
الكبرى التي ســتغطي المدارس في جميع 
أنحاء دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. 
وتهدف حزمــة البرامج التنموية الجديدة 
والمتطــورة هــذه إلــى خدمــة الطالب 

والمعلميــن وأولياء األمــور، كما تبرهن 
علــى مســيرة التطويــر المتواصــل التي 
ينتهجهــا البرنامــج، وروح االبتــكار التي 
تقف في صميم وجوهر رســالة البرنامج 
والمبادرات  البرامــج  الســامية. وتتضمن 
الجديدة المدرجــة إطالق مبادرة اإلذاعة 
الذكيــة في عدد من المــدارس المختارة، 
وذلك من بداية الفصل الدراســي الحالي. 

وســتتيح هذه المنصة الجديــدة لإلذاعة 
المدرســية إمكانية البث من خالل شبكة 
اإلنترنــت، ما يســمح للطالب المشــاركة 
بفعالية أكبر مع المدرســة من جهة وبين 
بعضهــم البعض من جهة أخرى. وتشــمل 
أيضــاً تقديم الــدورات التدريبية الدورية 
لجميع أعضاء فرق الدعم التابعة لبرنامج 
محمد بن راشــد للتعلــم الذكي، باإلضافة 

إلى إجراء االختبارات التأهيلية والدورات 
الخاصة لضمان أهلية األعضاء. وســتحظى 
هذه الــدورات التدريبيــة بأهمية خاصة 
عنــد أولياء األمور الذين ســيتمكنون من 
متابعــة أداء أطفالهــم من خــالل منصة 
البرامــج الخاصــة عبــر االنترنــت التــي 
تمكنهم من االطالع على جداول الدروس، 
والوظائــف والمهــام الموكلــة للطــالب، 

والتقاريــر المرحليــة. وبفضل توفير هذه 
المعرفة، وسهولة الوصول إلى المعلومات، 
والدعم المتواصل، ســيصبح بإمكان أولياء 
األمور المشــاركة عــن كثــب وبالتعاون 
مــع المعلميــن والهيئة اإلداريــة، بهدف 
المساهمة في مسيرة تعليم أبنائهم، فهذا 
البرنامج سيعمل كامتداد للنظام التعليمي 

خارج الفصول الدراسية.
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أكــد حمــد عبيد المنصــوري، المديــر العام 
لحكومة اإلمــارات الذكية، أنه قد تم االنتهاء 
فعليــاً من القياس صفر ألداء الدوائر المحلية 
الحكومــة  لمؤشــرات  وفقــاً  واالتحاديــة، 
الذكيــة التــي تــم اعتمادهــا، بعــد إطالق 
مشــروع الممكنات الحكوميــة ضمن الدورة 
االســتراتيجية 2014 – 2016 من قبل مكتب 
رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أنه تم التنسيق 
مــع كل األطراف المعنية لتطوير مؤشــرات 
محــور الحكومــة الذكيــة ضمــن الممكنات 
الحكومية للدورة االستراتيجية 2014-2016. 
وأشــار إلى أن نســبة اإلنجار مرضية جداً، 
وأن القياس النهائي سيكون في الشهر الخامس 
من العام الجاري 2015، وهو الموعد المحدد 
رسمياً لجميع الجهات المعنية للتحول الكامل 

إلى الخدمات النقالة الذكية.
وقال حمــد عبيد المنصوري إنه اســتناداً 
إلى التوجيهات الصادرة من صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيــس الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، حاكم 
دبــي، منذ إطــالق مبادرة الحكومــة الذكية 
في شــهر مايو 2013، فقــد تم تطوير معايير 
التقييــم والقياس لكل من هذه المؤشــرات، 
وفقاً ألفضل الممارسات العالمية والمؤشرات 
المتحــدة  األمــم  مقيــاس  فــي  المعتمــدة 
للحكومــة اإللكترونيــة، وبمــا يتماشــى مع 
الدليل اإلرشــادي وخريطــة الطريق الخاصة 

بالتحول نحو الحكومة الذكية.
وأضــاف: "قــام مكتــب رئاســة مجلــس 
الــوزراء باعتمــاد قائمة مؤشــرات ممكنات 
الحكومــة الذكيــة التــي تتكون من خمســة 
مؤشــرات رئيســة تتمحور حــول الخدمات 
الحكومة، وهي نســبة التحــول اإللكتروني / 
الذكي للخدمات الحكومية، ونســبة استخدام 
هذه الخدمات، ونســبة الرضــا عنها من قبل 
الجمهور، ونسبة التوعية العامة عن الخدمات 
اإللكترونية / الذكية، عالوة على نسبة جودة 
الخدمــات اإللكترونية / الذكيــة، إضافة إلى 
مؤشــر واحد يختــص بالمواقــع اإللكترونية 
للجهــات الحكوميــة االتحادية، وهو مؤشــر 
جودة المواقــع اإللكترونية. وتم قياس هذه 
المؤشرات في نهاية ســنة 2014 لوضع خط 
األســاس على مســتوى الحكومــة االتحادية، 
والبدء فــي عملية وضع الخطــط التطويرية 

خالل المرحلة المقبلة لتحسين النتائج». 
وتفصيــًال، أوضــح المدير العــام لحكومة 
اإلمارات الذكية أن هـــذا التقرير يلخص نتائج 
تقييم مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية في 
كل جهــة اتــــحادية لعام 2014 الذي أجرته 
الهيئــة العامة لتنظيم قطــاع االتصاالت في 
الدولة. وبناًء على نتائج التقييم، وضع فريق 
الهيئــة عــدداً مــن التوصيات بغيــة االرتقاء 
بمســتوى الخدمات الحكوميــة، لتكون دولة 
اإلمارات األولــى عالمياً في تقديم الخدمات 
اإللكترونيــة الذكية، وبما يتوافق مع األجندة 

الوطنية لتحقيق رؤية اإلمارات 2021.
واشــتمل نطاق قيــاس هذه المؤشــرات 
لعــام 2014 الخدمــات الحكوميــة التــي تم 
تصنيفها من قبل الجهات االتحادية، باالتفاق 
مع مكتب رئاســة مجلس الــوزراء، على أنها 
ذات أولوية، والمقدمــة منها لألفراد وقطاع 
األعمال، والقابلة للتحول اإللكتروني/ الذكي، 

وسيتم قياس هذه المؤشرات بشكل سنوي.

ووفقاً لهذه المنهجية، فإن عام 2015 سيركز 
على قياس المؤشــر األول منها، وهو نســبة 

ذات  للخدمات  اإللكتروني/الذكــي  التحــول 
األولويــة المقدمــة لألفراد وقطــاع األعمال 
والقابلة منها للتحــول اإللكتروني/الذكي في 
شهر مايو 2015، أما بقية المؤشرات الخمسة 
فســيتم قياســها فــي الربع األخيــر من عام 
2015 مع شــمولية أكبر في النطاق، لتشــمل 
جميع خدمات الجهة المقدمة لألفراد وقطاع 
األعمــال والقابل منها للتحــول اإللكتروني/ 

الذكي.

عكفــت الجهــات المختصــة علــى تطويــر 
مؤشــرات ممكنات الحكومة الذكية، كمرحلة 
أولــى، إذ قام فريق عمل مشــترك من الهيئة 
العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ومكتب 
رئاســة مجلــس الــوزراء بتطوير مؤشــرات 
ممكنات الحكومة الذكيــة وتطوير معاييرها 
الفرعيــة، اســتناداً إلــى أفضل الممارســات 
العالميــة ومعاييــر األمم المتحــدة الخاصة 
بجودة المواقع اإللكترونية، وجودة الخدمات 

اإللكترونية المقدمة للجمهور.
كما قام الفريق بعمــل التغييرات الالزمة 
اســتناداً إلى المالحظات التي تم تسلُّمها من 
الجهــات االتحادية في مرحلة التعريف بهذه 

المؤشرات.

وتــم تصميم نظــام إلكتروني وفــق معايير 
القياس المعتمدة، بحيث يسمح لفريق الهيئة 
بإجراء التقييم الفعلي للخدمات المســتهدفة 

لكل الجهات االتحادية بشكل إلكتروني.
كمــا يتيــح النظــام للجهــات االتحاديــة 
بتقييم خدماتهــا ذاتياً ولتتبع وضعية التحول 
اإللكترونــي/ الذكــي لخدماتها المســتهدفة 

والوقوف على نقاط التحسين والتطوير.

حدد المؤشر األول بنسبة التحول اإللكتروني/ 
الذكــي للخدمات الحكومية االتحادية، بهدف 
قيــاس مســتوى التحول اإللكترونــي/ الذكي 

للخدمــات الحكوميــة مــن بدايــة تقديــم 
المتعامــل على الخدمة حتى اكتمال تســلُّمه 
الخدمة، ســواء من خالل الموقع اإللكتروني 

أو األجهزة الذكية.
وقد حــددت الفترة ما بيــن عامي 2014 
الخدمــات  كل  المؤشــر  ليشــمل  و2015، 
الحكوميــة ذات األولويــة المقدمــة لألفراد 

وقطاع األعمال في كل الجهات االتحادية.

أمــا المؤشــر الثانــي، فهو نســبة اســتخدام 
الخدمات الحكومية اإللكترونية/ الذكية الذي 
يهدف إلــى قياس مدى إقبال المتعاملين من 
األفراد ومؤسســات األعمال على اســتخدام 
الخدمــات اإللكترونية/ الذكيــة التي توفرها 
الجهــات االتحادية. وفي عام 2014 يشــمل 
الخدمــات ذات األولويــة المقدمــة لألفراد 
وقطاع األعمال والقابلة للتحول اإللكتروني/ 

الذكي.
وفــي عــام 2015 يشــمل كل الخدمــات 
الحكوميــة المقدمة لألفــراد وقطاع األعمال 
بالجهة االتحادية والقابلة للتحول اإللكتروني/ 

الذكي. 

والمؤشر الثالث هو مستوى رضا المتعاملين 
عــن الخدمــات اإللكترونيــة/ الذكيــة الذي 
مــن  المتعامليــن  رضــا  مســتوى  يقيــس 
األفــراد ومؤسســات األعمال عــن الخدمات 
اإللكترونيــة/ الذكيــة التي توفرهــا الجهات 
الحكوميــة االتحاديــة، علــى أن يشــمل في 
عام 2014 الخدمــات ذات األولوية المقدمة 
لألفــراد وقطــاع األعمــال والقابلــة للتحول 
اإللكترونــي/ الذكي. وفي 2015، يشــمل كل 

الخدمــات الحكومية المقدمة لألفراد وقطاع 
األعمال في الجهة االتحادية والقابلة للتحول 
الذكي. ويتم احتســاب مستوى  اإللكتروني/ 
الرضا عــن الخدمة المقدمة من خالل البوابة 
اإللكترونية كالتالي: (عدد الشكاوى المقدمة 
عــن كل خدمة / عدد المعامالت اإللكترونية 
الكليــة لهذه الخدمة على الموقع اإللكتروني 

للجهة).
وسيتم قياس مستوى رضا المتعاملين من 
األفراد ومؤسســات األعمــال عن المعامالت 
اإللكترونيــة/ الذكية لكل خدمــة على حدة 
من خالل تجميع قيمة نسبة رضا المتعاملين 
عــن الخدمة من خالل القنــوات اإللكترونية، 
وقيمة نســبة رضــا المتعاملين عــن الخدمة 
مــن خالل القنوات الذكية. ويتم تجميع هذه 
القيــم لــكل خدمة ومــن ثم تجميــع نتائج 
الذكيــة للجهة  كل الخدمــات اإللكترونيــة/ 
الحكوميــة وتقســيمها على عــدد الخدمات 

لحساب النتيجة على مستوى كل جهة.

ويأتي المؤشر الرابع «مستوى التوعية العامة 
عــن الخدمات اإللكترونيــة/ الذكية» لقياس 
مســتوى التوعية اعتمــاداً على عدة محاور، 
منها قيام الجهة االتحادية بحمالت تسويقية/ 
إعالمية/ توعوية عن خدماتها المستهدفة إلى 
جانب توفير الدعم االستشــاري للمتعاملين 
عــن الخدمات من خالل قنــوات إلكترونية/ 
ذكيــة. وفــي 2014، يشــمل الخدمات ذات 
األولويــة المقدمة لألفراد وقطــاع األعمال 
والقابلــة للتحول اإللكترونــي/ الذكي. وفي 
الحكوميــة  الخدمــات  كل  يشــمل   2015
المقدمة لألفراد وقطــاع األعمال في الجهة 
االتحاديــة والقابلــة للتحــول اإللكترونــي/ 

الذكي. على أن يتم حساب مستوى التوعية 
العامة عــن الخدمات اإللكترونيــة/ الذكية 
على مســتوى الخــــدمة، ومــن ثم تجميع 
نتائــج كل الخدمــات اإللكترونيــة/ الذكية 
للجهــة الحكوميــة، وتقســيمها علــى عدد 
الخدمات لحســاب النتيجة على مستوى كل 

جهة.

ويأتــي المؤشــر الخامــس «نســبة التــزام 
المواقــع اإللكترونية بمعايير جودة المواقع 
اإللكترونية»، ليقيس مستوى جودة المواقع 
اإللكترونية الحكومية، من خالل قياس نسبة 
التزامها بمعايير الجودة التي يطورها قطاع 
التي  اإللكترونيــة  المعلومــات والحكومــة 
تشــمل المحاور الرئيســة التاليــة (النطاق 
واالســتضافة، معماريــة وتصميــم الموقع، 
قابليــة الوصــول واالســتخدام، المحتــوى، 
المشــاركة اإللكترونيــة واســتخدام أدوات 
التواصل االجتماعي، التسويق، وأمن وحماية 
المعلومــات)، ويندرج ضمــن هذه المحاور 

عدد من المعايير الفرعية للتقييم.
ويشمل المؤشــر كل المواقع اإللكترونية 
الخاصــة بالجهة االتحادية. وتحســب نتائج 
المؤشر للجهة كالتالي: النتيجة النهائية لنسبة 
التــزام الموقع اإللكترونــي للجهة االتحادية 

بمعايير جودة المواقع اإللكترونية.

ويحــدد المؤشــر الســادس «نســبة التزام 
الجهــات الحكومية بمعايير جودة الخدمات 
جــودة  مســتوى  الذكيــة»،  اإللكترونيــة/ 
الخدمات اإللكترونية/ الذكية الحكومية من 
خالل قياس نســبة التزامها بمعايير الجودة. 
ويتــم تقييــم مســتوى جــودة كل خدمــة 
إلكترونية/ ذكية على حدة اســتناداً للمعايير 
المحــددة وفــق ســت مجموعــات، هــي: 
االســتخدامية، وجــودة المعلومات، واألداء 
العميل،  الموثوق، واالســتجابة، وطمأنينــة 
التواصــل  وأدوات  المتعامليــن  وخدمــة 
االجتماعــي. وفــي 2014 يشــمل الخدمات 
ذات األولويــة المقدمــة لألفــراد وقطــاع 
األعمال والقابلة للتحول اإللكتروني/ الذكي. 
وفي2015 يشــمل كل الخدمــات الحكومية 
المقدمة لألفراد وقطــاع األعمال في الجهة 
االتحاديــة والقابلــة للتحــول اإللكترونــي/ 
الذكي. ولحساب نتيجة المؤشر على مستوى 
الجهة، يتم حســاب متوسط نتائج التزام كل 

الخدمات اإللكترونية/ الذكية للجهة.

قال ســالم الحوســني، مديــر إدارة التطوير 
في هيئــة تنظيم االتصاالت، فــي تصريحات 
لـ«البيان»، إن الشــهر الخامس من 2015 هو 
نهايــة الفتــرة الزمنية التــي حددها صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، 

حاكم دبي، حفظه الله، لالنتقال إلى الحكومة 
النقالــة، أي تقديم الخدمــات الحكومية عبر 
الهواتف المحمول أو األجهزة الذكية األخرى. 
وقــد تــم االتفاق علــى وضع مؤشــر يقيس 
بدقة مدى التزام نسب التحول إلى الخدمات 

اإللكترونية من قبل الجهات الحكومية. 

وأشــار إلــى أنه اســتناداً إلى المــدة الزمنية 
لمبــادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
في مايو 2014 ومــدة عامين تنتهي في مايو 
2015، ســيقوم مكتب رئاسة مجلس الوزراء، 
بتنفيذ الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، 
بقيــاس المؤشــر األول، وهو نســبة التحول 
اإللكترونــي / الذكي للخدمات الحكومة ذات 
األولويــة المقدمــة لألفراد وقطــاع األعمال 
في شــهر أبريــل، ليكــون هذا المؤشــر هو 

المؤشر الرئيس لقياس مستوى التزام الجهات 
االتحاديــة بالتحول إلى حكومة ذكية في مايو 
2015.  وأوضــح أن مكتــب رئاســة المجلس 
الــوزراء قام بتحديــد خدمــات ذات أولوية 
لكل الجهــات االتحادية، تقدم لألفراد وقطاع 
األعمــال عبر الهاتف الذكي، وســيتم التركيز 
عليها فــي قياس عملية التحــول إلى حكومة 

ذكية لهذا العام 2015.

وأكــد أن الجهــات االتحاديــة قامــت بعمل 
كبيــر ومجهود متميز، لتحويــل رؤية صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
ومبادرة الحكومــة الذكية إلى واقع ملموس. 
وستســتمر الجهات االتحادية في التركيز على 
تقديم خدمات متميزة وذكية، بهدف إســعاد 
المواطنين، تنفيذاً لكالم قيادتنا الرشــيدة في 

كل المحافل.
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اعداد: محمد بيضا - غرافيك: حسام الحوراين
منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، مبادرة «الحكومة الذكية»، التي أعلن من خاللها 

مرحلة ما بعد الحكومة اإللكرتونية، وذلك من خالل توفري الخدمات الحكومية عىل الهواتف واألجهزة املتحركة للمتعاملني، ومبا يتوافق مع رؤية سموه يف توفري الخدمات 
الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملني يف أي مكان وزمان، منذ ذلك اليوم، وجميع املؤسسات والدوائر الحكومية تخوض سباقاً مع الزمن لالنتقال من عرص الحكومة اإللكرتونية 

إىل الحكومة الذكية املتنقلة، وتتضافر الجهود عىل املستويني االتحادي واملحيل من أجل تحقيق هذا اإلنجاز النوعي تقنياً وفنياً وإدارياً، إذ ستحبس األنفاس يف شهر مايو من العام 
الجاري 2015 لتتويج هذا الجهد اإلبداعي والجامعي عىل أرض الواقع، متهيداً لالنتقال إىل املربع التايل من ماراثون اإلبداع املعريف الذي تخوضه اإلمارات من أجل تحقيق أنبل 

الغايات وهي إسعاد اإلنسان املقيم واملواطن والزائر يف كل مكان وأي زمان. 

خاللها 
 

كرتونية 
من العام 

 أنبل 

- حكومة ال تنام
- تعمل 24 ساعة يف اليوم و365 يوماً يف السنة

- مضيافة كالفنادق
- رسيعة يف معامالتها

- قوية يف إجراءاتها
- تستجيب برسعة للمتغريات

- تبتكر حلوالً للتحديات
- تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة

 323
بلغ إجاميل التطبيقات الحكومية 
(االتحادية واملحلية) عىل متجري 

غوغل وأبل 323 تطبيقاً، منها 159 
تطبيقاً عىل متجر أندرويد، و164 
تطبيقاً عىل متجر أبل للتطبيقات. 

 200
200 مليون درهم يتم إنفاقها عىل 

مشاريع التحول للحكومة 
اإللكرتونية فيام سيتم تخصيص 
250 مليون درهم لتطوير شبكة 

اإلنرتنت االتحادية (فيد نيت).

 22
يف 22 من مايو 2013 أطلق 
صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه 
الله، مبادرة الحكومة 

الذكية.

وضعت هيئة تنظيم االتصاالت خارطة طريق 
تتضمن املحطات املهمة، وتتسم بالشمولية إذ 
تتضمن الجوانب الفنية واإلدارية والتنظيمية 

واالقتصادية، واإلعالمية، والتوعوية.

وضعت الهيئة خطة إلنشاء الشبكة اإللكرتونية 
االتحادية لتكون رشيان الرتابط بني مختلف نقاط 

االتصال املتمثلة يف الجهات الحكومية التي 
تتضافر لتوفري الخدمات للمتعاملني.

يشغل املركز محطة مهمة من محطات خارطة 
طريق الحكومة الذكية، وهو يوفر مخترباً 

متطوراً لفحص فاعلية التطبيقات الحكومية، 
ومدى مطابقتها للمعايري واملواصفات مثل 

معايري سهولة االستخدام واألمن.

كيان موثوق من قبل األطراف جميعاً، 
يتسم بالحياد ويدير العالقة بني كل 

من مشغيل شبكات املنصات املتحركة 
(MNOs)، ومصنعي الهواتف 

املتحركة، والجهات األخرى التي 
تتحكم بالعنرص اآلمن عىل الهواتف 

املتحركة.

قامت الهيئة بتطوير الدليل 
اإلرشادي للحكومة الذكية، ليكون 

مرجعية فنية يُسرتشد بها عىل 
امتداد خارطة الطريق نحو الهدف.

45
هناك أكرث من 45 مبادرة لتقليل 

الفوارق بني البنى التحتية يف مختلف 
مدن وإمارات الدولة ورفع جاهزيتها 

استعداداً لهذا املرشوع وصوالً إىل 
تحقيق رؤية اإلمارات 2021 بأن تكون 

الدولة األوىل عاملياً يف الخدمات 
الحكومية.

2016
التقييم املقبل ملؤرشات األمم املتحدة 

للخدمات اإللكرتونية يف العام 2016 لن 
يكون مقصوراً عىل الحكومة الذكية بل 
يشمل مجاالت عدة أهمها االستثامر يف 

رأس املال البرشي ومؤرش الخدمات 
اإللكرتونية والبنية التحتية لالتصاالت يف 

الدولة.

 30
زاد عدد الجهات املرتبطة بخدمة الدفع اإللكرتوين لحكومة ديب 

الذكية 5 جهات ليصل إىل 30 جهة حكومية وغري حكومية محلية.
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قال الدكتور أحمد النصيرات المنســق العام 
لبرنامــج دبــي لــألداء الحكومــي المتميز لـ 
«البيــان»: إن البرنامج ســوف يعرض مبادرة 
دبي للتدريب الذكي خــالل القمة الحكومية 
الثالثة من خالل جلســة ســيتم خاللها عرض 
تقديمي للمبادرة خالل القمة وبشكل تفاعلي، 
الفتاً إلى أن المبادرة هي من مبادرات برنامج 
دبي لــألداء الحكومي المتميــز الهادفة لبناء 
قدرات الموارد البشرية الحكومية، وتمكينها 
في مجال التميز واإلبداع والجودة ومفاهيم 

وتطبيقات األداء الحكومــي المتميز، وتعتبر 
المبادرة أول مبــادرة تدريبية من نوعها في 
العالــم متخصصة في مجال التميز الحكومي، 
ويشــمل نطاق المبادرة كل موظفي حكومة 
دبــي في المرحلة األولــى من خالل األجهزة 

الذكية.

وأوضــح أن كل برنامج من برامج التدريب 
الذكــي يتناول مفهومــاً أو مبدأ من مبادئ 
الجــودة والتميــز مع تطبيقاتــه في مجال 
العمل الحكومي، إلــى جانب فيلم تدريبي 
قصيــر يقــدم المعلومة والمعرفة بشــكل 

مبســط، وعــدد مــن التماريــن التفاعلية 
واألســئلة واالختبــارات لضمــان التحصيل 
المعرفــي للمتدرب وفقــاً لمعايير برنامج 
دبــي لألداء الحكومي المتميــز، منوهاً بأن 
البرنامج ســينفذ 9 برامج تدريب ذكي في 
المرحلــة األولى خالل 2015، وســوف يتم 
رفع عدد هــذه البرامج خالل عامي 2016 

و2017 إلى 45 برنامجاً تدريبياً ذكياً.
وذكر أنه يمكن االطالع على مبادرة دبي 
للتدريــب الذكي من خالل زيــارة الموقع 
 www.dgep.gov.ae اإللكتروني للبرنامــج
واختيار أنشطة ومبادرات البرنامج ومن ثم 

اختيار مبادرة دبي للتدريب الذكي.

وأشــار إلى أن تعــدد الوســائل التعليمية 
للتدريــب الذكــي، منها «تدريــب تفاعلي 
يشــمل الصــوت، صــور توضيحيــة، أفالم 
ونهائيــة،  تمهيديــة  اختبــارات  تدريبيــة، 
مكتبــة ألفضل الممارســات»، الفتاً إلى أنه 
تــم تصميم البرنامــج التدريبي ليغطي كل 
جوانب األداء المؤسســي المتميز بأكثر من 
50 حقيبــة تدريبيــة متكاملة وهــو حالياً 
مقــدم باللغــة العربيــة ومتــاح لموظفي 
حكومة دبي من المخطط له تقديمه بلغات 
متعــددة بدأت في حكومة دبي وســُتعمم 
على حكومة اإلمارات في نهاية هذا العام.
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وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، بأن يكون 
هــذا العام عاماً لـ«االبتــكار»، ضمن توجهات 
الحكومــة عامة لخلــق بيئة إبداعيــة، وجيل 
مبتكر وخّالق، فيما عزز صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
هذه السياســة، عملياً مــن خالل إطالق خطة 
اســتراتيجية خاصة باالبتــكار، و«مركز محمد 
بن راشــد لالبتــكار»، لتحويــل كل ذلك إلى 
واقع ملمــوس، وتطبيق عملي يومي ال مجرد 
مخططات واستراتيجيات تحتاج لسنوات إلى 
البــدء بها، بل بــدأت على الفــور، إيماناً من 
حكومة اإلمارات بأهمية اإلبداع واالبتكار في  
جوانب الحياة كافة، كي تتماشــى مع التطور 

الهائل والتقني الذي يحدث حول العالم.
وفــي القمــة الحكومية الثالثــة، لم يغفل 
القائمــون عليها عن تعزيــز وصايا ومتطلبات 
الحكومة في هذا المجــال، فعززته بأكثر من 
فعالية، لتعــم الفائدة علــى الجميع، وتكون 
حافزاً لإللهام واالبتكار، ففعاليات القمة تضم 
منصة هي األكبر من نوعها لالبتكار في القطاع 
الحكومي وجلســات لمتحدثيــن في مختلف 
القطاعات التعليميــة والصحية والتكنولوجية 
الحكوميــة  والخدمــات  الذكيــة  والمــدن 
واالبتكار، وجلسة خاصة لـ«واتسون» اإلنسان 

اآللي األذكى عالميا.

ولــم تنس القمــة ضمن باقــة فعالياتها اقامة 
جائزة خاصة للخدمات الحكومية على الهاتف 
المحمــول، والتي أوصى بها صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم لتقديم 
الخدمــات الحكوميــة بشــكل ذكــي ومبتكر 
يمكــن المتعاملين من الوصــول الى تخليص 
معامالتهــم وخدماتهــم فــي أي وقــت ومن 
أي مــكان، وجلســة خاصة بمســتقبل التعلم 
الحاجــة مســتقبال إلنشــاء  تناقــش  الذكــي 
وتســتعرض  المعرفــة،  الكتســاب  مــدارس 
أحــدث االبتكارات في قطاع التعليم، وكيفّية 
مســاهمة تلك االبتــكارات في إعادة رســم 
مستقبل قطاع التعليم العالمي. وتعزيزاً لقيم 
االبتــكار في مراحــل مبكرة للجيــل الجديد، 
تقام جلســة حول «كيف تقضي نظم التعليم 
المدرســية الحاليــة على قــدرة الطالب على 
االبتــكار»، تناقش الحاجة إلــى تحّول جذرّي 
من المناهــج التعليمّية الموّحدة، إلى مناهج 
مصّممة وفقاً لقدرات كل طالب، يطرح خاللها 
َكن روبنسون خبير التعليم المبتكر، تصوراته 
حول الدور المفترض أن تلعبه أنظمة التعليم 
في غرس روح االبتكار لدى الطلبة والتشجيع 

على التنّوع واالختالف.

وجلســة «تغيير مستقبل الرعاية الصحية عبر 
االســتثمار فــي األفــكار» يتحــدث نخبة من 
الخبــراء البارزيــن والمخترعيــن عن أحدث 
االبتكارات فــي قطاع الرعايــة الصحّية التي 
ســتغّير حيــاة األفراد وتســهم في تحســين 
الحكومــات فــي  التــي تقّدمهــا  الخدمــات 
العالم فــي قطاع الرعاية الصحيــة، باإلضافة 
الــى جلســة «عندما تفكر الحكومــات كرواد 
األعمال» ستكشــف عالمة االقتصــاد ماريانا 
موتزاكاتــو،، عن عدم دّقة الكثير من نظرّيات 
الحكومــي  بالقطاعيــن  المرتبطــة  االبتــكار 
والخــاّص، وتدعو إلى بنــاء حكومات مختلفة 
تتميــز بالريــادة والســبق وأخــذ المخاطرة 
وتتحدث حول قدرة الحكومات على أن تكون 
الرئيســّي لالبتكار  المجازف األكبر والمحّرك 
في اقتصاد اليــوم. وتضم منصة االبتكار التي 
تأتي كفعالية رئيسية على هامش القمة عرضا 
ألنواع االبتكار فــي الحكومات وكيفية النظر 
بطريقــة مختلفة وموســعة لمفهــوم االبتكار 

في الحكومات، وتســتضيف طالبا في مرحلة 
الثانوية العامة في إحدى الجلسات، يعد أحد 
أهم أصحــاب االختراعــات العلمية وهو في 
ســن الـ 14، حين اخترع جهــازا لتحويل ثاني 
أكسيد الكربون ألكســجين ليتحدث عن أهم 
محفزات االبتكار في التعليم وتجربته الخاصة 

حول ذلك. 

وقبل خمسة أشهر تقريبا افتتح صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم «مركز 
محمد بن راشــد لالبتــكار الحكومي»، والذي 
ســيوفر خدماتــه لكافــة الجهــات االتحادية 
والمحليــة، وســيعمل على تطويــر منظومة 
متكاملــة مــن األدوات الحديثــة لمســاعدة 
الجهــات الحكومية على االبتكار في مجاالت: 
السياســات الحكوميــة، والخدمــات المقدمة 
للجمهــور، والهيــاكل التنظيميــة، والعمليات 
واإلجراءات، بما يعزز من تنافسية الدولة في 
القطاع الحكومي ويعمل على تحويل االبتكار 
الحكومي لعمل مؤسسي منظم ضمن حكومة 

دولة اإلمارات. 
وقال ســموه حينها: «التغيرات المجتمعية 
السريعة، والقفزات التقنية الهائلة، والمنافسة 
بين الدول تجعــل االبتكار ضرورة يومية في 
عمــل الحكومــة، وتوليد األفــكار اليوم ليس 
عمال فرديا عشــوائيا، بل هو عمل مؤسســي 
لــه قواعــده وأدواتــه ونتائجــه المدروســة 
ومؤسسات راسخة ترعاه، الحكومة االتحادية 
اليوم هي األكثر كفاءة عالميا حســب المعهد 
الدولــي للتنميــة اإلدارية بسويســرا وهدفنا 
الجديــد هــي أن تكون األكثر ابتــكارا عالميا 

أيضا». 
كما أكد ســموه ان المال أو الموارد ليست 
هــي التي تصنع الفرق فــي العمل الحكومي، 
بــل األفــكار هي التــي تضعنا فــي المقدمة، 
مضيفــا: «توقعــات المجتمع تتزايــد، ورضا 
المتعامليــن ال يبقى ثابتــا، واألدوات تتبدل، 
وقدرتنــا على مواكبــة كل هــذه المتغيرات 
هي باالســتمرار فــي واالبتــكار، وهدفنا أن 

يكون االبتكار عادة حكومية، وممارسة يومية، 
وثقافة مؤسسية راسخة». 

وســيعمل المركــز علــى اطــالق عــدد من 
المبادرات والخدمات للمؤسســات الحكومية 
ابرزها: تنظيم مختبرات  االتحادية والمحلية، 
االبتــكار الحكومية لتطوير الخدمات، وتطوير 
أشــهر  مــع  بالتعــاون  للتحديــات  الحلــول 
الجامعات العالمية، وتدريب الكوادر الوطنية 
وبنــاء قدراتها في مجال االبتــكار الحكومي، 
وتوفير منظومة متكاملة من األدوات الحديثة 
لمساعدة المؤسسات الحكومية على االبتكار.
ويطمــح المركز الى تحويــل االبتكار إلى 
عمل مؤسســي، ولديه رســالة واضحة تتمثل 
فــي ان تكــون حكومة دولة اإلمــارات ضمن 
الحكومات االكثر ابتكارا على مســتوى العالم 
من خالل ترسيخ ثقافة االبتكار في الممارسات 
الحكومية. وينقســم نموذج عمل المركز إلى 
ثالثة محــاور: األول: األفكار وتحديدا األفكار 
المبتكرة، مــن خالل ايجاد مســاحات ابتكار 
بمعاييــر عالمية تتيح تطوير األفكار المبتكرة 
واختبارهــا ونشــرها، ويمكــن تحقيــق هذا 
المحــور عن طريــق: توفير مســاحات ابتكار 
بمعاييــر عالميــة تتيح المشــاركة في تطوير 
االفــكار المبتكرة، وتصميمهــا واختبارها في 
القطــاع الحكومــي، واالطــالع علــى احدث 
التوجهــات العالمية والتقدم بأفكار ومواضيع 
مبتكرة، وتنظيم واستضافة مختبرات االبداع.
والمحــور الثانــي «القــدرات» ويقصد به 
القدرات المبتكرة، من خالل منظومة مترابطة 
مــن المبتكريــن ذوي المعرفــة والمهــارات 
والمطلعيــن بأفضــل الممارســات المبتكرة، 
ويمكــن تحقيقهــا عبــر اســتضافة الحلقات 
الحواريــة، وتنظيــم الــدورات وورش العمل 
المتخصصــة لتطويــر مهارات االبتــكار لدى 
الكوادر الوطنية، وتوفير دبلوم خبير االبتكار، 
وتوفير منظومة متكاملة من األدوات والمواد 
العلميــة والمنهجيات، باإلضافــة إلى المحور 
الثالــث الثقافــة ويعنــى بها ثقافــة مبتكرة 
اي ثقافــة مؤسســية تقوم علــى االبتكار في 
حكومة دولة االمارات وتمتاز بمكانة عالمية، 
وباإلمــكان الوصول اليها عبر: بناء شــراكات 
مع جهــات دولية لتبــادل المعرفــة وافضل 
الممارسات، وتحويل المركز الى نقطة جذب 
عالميــة ألحدث االبتــكارات، ونشــر األفكار 
والممارســات المبتكــرة في دولــة اإلمارات 
والعالــم، وتقديم الجوائــز النقدية التحفيزية 

للمبتكرين.

وتحتــل اإلمــارات المرتبة األولــى عربياً في 
مؤشــر االبتكار، والمرتبة 36 عالمياً، وتتطلع 
ألن تصبــح بين افضــل 20 دولة فــي العالم 

بحلول 2021.
وبتوجيهــات من صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اللــه، أعلن عــام 2015 «عامــاً لالبتكار» في 
الدولــة، بهــدف خلق بيئة متكاملــة لإلبداع، 
علــى  وتعمــل  األفــكار وتحتضنهــا  وتولــد 
تنفيذها وقيــاس فاعليتها باســتمرار، االبداع 
هو رأسمال المستقبل، ويكون بسعي االفراد 
والمؤسسات والحكومات الحثيث للتقدم عبر 
توليــد افــكار ابداعية، واســتحداث منتجات 
وخدمــات وعمليــات جديدة ترتقــي بجودة 
الحيــاة، حيــث ان اهم عناصــر االبتكار هي: 
التمويــل واالســتثمار، ورأس المال البشــري 
واألبحاث، والمؤسســات والبيئــة التنظيمية، 
والمنتجات االبداعية، والتمويل واالســتثمار، 
والبيئة التنافســية، والبنية التحتية، والمعرفة 
االبتــكار  أهميــة  وتكمــن  والتكنولوجيــا. 
في تحســين جــودة الحياة، وزيــادة التنويع 
االقتصادي، وتعزيــز اقتصاد المعرفة، وتعزيز 
العالمية للمؤسسات، وتوفير فرص  التنافسية 
عمــل ذات مهــارات عالية، وتشــجيع ريادة 

االعمال.

 تتضمن رؤية 2021 أن يساهم كل مواطن 
إماراتي إســهاما قّيما فــي انماء وطنه، عن 
طريــق بناء معارفه واســتثمار مواهبه في 
االبتــكار والريــادة وان تشــكل االبتكارات 
الركائز  والتكنولوجيــا  والعلــوم  واالبحاث 
األساســية القتصاد معرفي، أما رؤية اليوم 
فاإلمارات أفضل دولة عربية، والـ 36 عالميا 
في االبتكار لعام 2014 طبقا لكلية انســياد، 
واالســتثمارات في االبتكار بيــن 10 و 14 
مليار درهم سنويا، منها 7 مليارات للبحث 

والتطوير.

والرؤيــة العامــة تتمثــل فــي أن تكون 
دولــة االمارات ضمن الــدول األكثر ابتكارا 
علــى مســتوى العالــم، أمــا فيمــا يتعلق 
فهناك  لالبتــكار،  الوطنيــة  باالســتراتيجية 
قطاعــات رئيســية تقــود االبتــكار وهي: 
الصحة، والتعليم، والمياه، والفضاء، والنقل، 
والطاقة المتجددة والنظيفة، والتكنولوجيا، 
باإلضافة إلــى وجــود رواد لالبتكار وهم: 
أفــراد مبتكــرون، وشــركات ومؤسســات 
مبتكرة، وحكومة مبتكرة، وكل ذلك يحتاج 
بالتأكيــد إلى بيئة داعمــة لالبتكار، ويمكن 
ذلك من خالل ارســاء بيئــة عصرية ممكنة 
ومحفــزة لالبتكار، تضم اإلطــار التنظيمي 

لالبتــكار، والبنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا، 
والخدمات الداعمة، واالستثمار والحوافز.

وبالتفصيل، فــإن البيئة الداعمة لالبتكار 
فــي محورهــا المتعلق باإلطــار التنظيمي 
لالبتــكار، يتأتى ذلك من خــالل توفير بيئة 
تنظيمية وتشريعات محفزة، وإيجاد قانون 
تنظيم وحماية الملكيــة الصناعية لبراءات 
التجاري  الغش  االختراع، وقانون مكافحــة 
والتدليــس، وتوفير إجــراءات ذات كفاءة 

وفعالة لتسجيل براءات االختراع.

وحــول البنيــة التحتية للتكنولوجيــا، فإنها 

تتحقــق من خالل توفير افضــل بنية تحتية 
تكنولوجيــة لدعــم االبتــكار، واســتخدام 
بالشكل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
األمثل الكتســاب ونشــر وتبــادل المعرفة 
بهدف تشــجيع االبتكار، وضمان تنافســية 

كلفة وفعالية بنية تكنولوجيا المعلومات.
وعن الخدمات الداعمة، فيمكن تأســيس 
نظام تعليمي رفيع المستوى، والتركيز على 
البحث والتطوير في الجامعات، وتشــجيع 
حاضنــات االبتــكار، وأخيــرا فيمــا يتعلق 
باالستثمار والحوافز، فيمكن توفير خيارات 
تمويل جديــدة ومبتكرة تلبــي احتياجات 
القوانيــن  وتطويــر  والشــركات،  االفــراد 

واالنظمة المالية ذات الصلة.
وينقســم رواد االبتكار إلى ثالث فئات: 
أفــراد مبتكرون، والثانية شــركات  األولى 
ومؤسســات مبتكــرة، والثالثــة: حكومــة 
مبتكــرة، ويمكن معرفة أو إيجــاد األفراد 
المبتكريــن مــن خالل اكتشــاف المبدعين 
والموهوبيــن ورعايتهــم في ســن مبكرة، 
وترســيخ ثقافة وطنية تشجع على االبتكار 
وريادة االعمال، وبناء المواهب والقدرات 
الوطنية، واستقطاب افضل وامهر المواهب 
العالميــة، واســتحداث مــواد لالبتكار في 
المــدارس والجامعات، واطالق مســابقات 
لالبتكار على مستوى المدارس والجامعات.
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أكــد مديــرو الدوائــر والمســؤولون في دبي 
أن القمــة الحكومية في دورتها الثالثة ســوف 
تطــور صناعــة االبتــكار وتحقق نقلــة نوعية 
فــي مفهوم إســعاد الجمهــور، مشــيرين إلى 
أن رؤيــة وتوجيهــات صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله،  
للمشــاركين في القمة الحكومية تشــكل  دليل 

عمل للدوائر وخارطة طريق نحو المستقبل.
وتفصيًال، قال  سلطان أحمد بن سليم، رئيس 
موانئ دبــي العالمية رئيس مؤسســة الموانئ 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة: «تعــد القمــة 
الحكوميــة من أهــم المبادرات التــي أطلقتها 
القيــادة في الســنوات القليلــة الماضية، وقد 
أسهمت أعمال ومناقشات القمة في الدورتين 
األولــى والثانية في العامين الماضيين، بفعالية 
في تطوير العمل الحكومي، حيث جاءت رؤية 
وتوجيهــات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي للمشــاركين في 
القمة الحكومية لتشكل لنا دليل عمل وخارطة 

الطريق نحو المستقبل».
 وأضــاف بن ســليم قائــًال : «تتميز نســخة 
العــام الحالي مــن القمة الحكومية بمشــاركة 
ســامية من الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، حيث ستعطي هذه 
المشاركة بعداً قمياً واستراتيجياً مميزاً، في ظل 
القيادة الحكيمة والرؤية الرشــيدة التي يتمتع 

بها سموه».

وأكــد المهنــدس حســين ناصــر لوتــاه مدير 
عام بلديــة دبي أهمية القمــة الحكومية التي 

الماضيتين،  الدورتيــن  تجلت واضحــة خــالل 
بما نتــج عنها من مبادرات وسياســات عملت 
على إحــداث تغيير جذري فــي مفهوم العمل 
الحكومــي، ونوعيته، وإحــداث نقلة نوعية في 

مفهوم تقديم الخدمات للجمهور.
وقال: «نتطلع بشغف لحضور الدورة الثالثة 
التي تســتقطب كالعادة قيــادات بارزة، وتأتي 
هذا العام مشــاركة الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، إضافة 
رائعــة نتوق جميعاً للتواجد هناك وســماع ما 
سيقوله ســموه، عبر المنصة التي يتواصل فيها 
الحكام والحكومات مع الجمهور بشكل مباشر، 
ويوجهــون بكل ما من شــأنه تطور البشــرية، 
وتحقيق رفاهية العيش لإلنســان، واالستدامة، 
وغيرها مــن المفاهيــم التي باتــت اإلمارات 

تصدرها للعالم أجمع»

وأكد المهندس مطر الطاير رئيس مجلس اإلدارة 
المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصالت في 
دبــي أن القمة الحكوميــة الثالثة والتي تحظى 
برعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، باتت حدثاً عالمياً بارزاً في التطوير 
الحكومــي، حيث أســهمت القمة فــي دوراتها 
الســابقة فــي رســم خارطة الطريــق إلحداث 
نقلــه نوعيــة في مســتوى وجــودة الخدمات 
التــي تقدمها الهيئات والمؤسســات الحكومية 
االتحاديــة والمحلية.  وأشــار إلــى أن الدورة 
الثالثــة للقمــة تســتقطب قيادات بــارزة، في 
مقدمتهــا الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي، وبان كي مون األمين 
العــام لألمم المتحدة، وغيرهــم من القيادات 
الوطنيــة والعالميــة، مــا يدل علــى ثقل هذا 

الحدث وأهميته محلياً وعالمياً.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب 
العام إلمــارة دبي أهمية القمة الحكومية التي 
أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكــم دبي، والمســؤوليات التي تقع 
علــى عاتــق الحكومات تكبر وتتشــعب وهي 
تتجــه اليوم صوب الشــباب وتفجيــر طاقاتهم 
وتهيئة المناخ المناسب لهم لإلبداع واالبتكار.

واعتبــر أن كلمة الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المســّلحة ســيكون 
لها دور فــي دعم القمة ومواصلة الســير نحو 
المســتقبل بكل تحدياته وآماله، فهناك رسائل 
طموحــة تبعثها القمة للقاصــي والداني يتفق 
مضمونهــا علــى مســتقبل مشــرق قــادم من 
حكومات على أهبة االستعداد لتطوير خدماتها 
وإســعاد شــعبها وإنشــاء مدن ذكية بمستوًى  

عــاٍل، وال يأتــي ذلــك إال من خــالل التخطيط 
واالســتعداد واســتغالل جميع الفرص المتاحة 
والعمــل المخلص، وبالتأكيد في محيط يشــيع 

بين أبنائه التفاؤل واألمل.

وقال ســعيد محمــد الطاير، العضــو المنتدب 
الرئيــس التنفيــذي لهيئة كهربــاء ومياه دبي: 
إن أجنــدة الدورات الســابقة للقمة الحكومية  
اســتلهمت موضوعاتها من رؤية صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم لمســتقبل 
الخدمات الحكومية التي ترتبط بشــكل رئيس 
باحتياجــات المتعاملين الحالية والمســتقبلية، 
وســبل االســتفادة من التكنولوجيا والخدمات 
الذكيــة، والوصــول مــن خاللهــا إلى إســعاد 
المواطنين والمقيمين وتلبيــة احتياجاتهم في 

أي وقت ومكان وزمان.
اعتمــدت  الحكوميــة  القمــة  أن  وأوضــح 
موضوعات حيوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باألجندة 
الوطنية ورؤيــة اإلمــارات 2021، وهذا العام 

تتــالءم موضوعاتهــا مع التوجهــات الحكومية 
للمرحلــة المقبلة، ومتوائمة مــع إعالن 2015 
عاماً لالبتكار لتحفيز الجهود والطاقات والموارد 
لتكــون دولة اإلمارات من الدول األولى عالمياً 
في قطاع االبتــكار، ولالرتقاء باألداء الحكومي 
في جميع المجاالت، حيث نتبنى اســتراتيجية 
متكاملة لتطبيق األفكار والمقترحات اإلبداعية 
تعزيــزاً ألهــداف خطة دبــي 2021 التي تضع 
اإلنســان أوًال من خالل تقديــم الخدمات وفق 
أعلــى المعاييــر العالميــة وتحقيــق ســعادة 

المتعاملين ورضاهم عن الخدمات الحكومية.

وقال حمد الشــيباني مدير عام دائرة الشؤون 
اإلســالمية والعمل الخيري فــي دبي: إن القمة 
الحكومية تشــكل منصة حقيقة ورائدة لتقديم 
خبرات اإلمارات للدول المشــاركة فيها، سواء 
على المســتوى القيادي، أو الخدماتي، أو البنية 
التحتية، مؤكداً أن حضور سمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعلــى للقوات المســلحة يعد إضافــة نوعية 
واســتثنائية للقمــة، كما يعزز المســيرة  نحو 

المستقبل بكل تحدياته وطموحاته.   
وأضــاف: «مشــاركة ســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان ولــي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ســتعطي 
للقمــة الحكومية زخمــاً كبيراً مليئاً بالرســائل 
والمعانــي الطموحــة، ال ســيما أمــام الوفود 
العالمية المشــاركة، مفادها أنه ال يوجد هناك 
أبــواب مغلقة بين القيــادة الحكيمــة للدولة 
وبيــن أبنائهــا، وان العالقة بينهمــا مبنية على 
التكاملية  والشــفافية، وســتعكس كلمة سموه 
فــي القمــة دعماً كامــًال للدولة فــي المحافل 
الدوليــة، ال ســيما وأن قيادة اإلمــارات تنتهج 
مبــدأ الصراحــة والوضوح في التعامــل محلياً 
ودوليــاً، ولهــا األســبقية في  عمليــة التواصل 

وتقديم المقترحات والحلول البناءة».

ومن جانبــه، قــال المهندس عيســى الميدور 
مديــر عــام هيئة الصحــة في دبــي: إن القمة 
الحكومية حققت نقلة نوعية في العمل اإلداري 
الحكومــي مــن خــالل التركيز علــى المعايير 
بشــكل واقعــي وتقديــم الخدمات مــن قبل 
جميــع الوزارات والدوائــر المحلية  في أفضل 
صورة، مضيفاً أنها رســخت في دورتيها األولى 
والثانيــة نموذجاً جديداً للشــفافية الحكومية، 
وأرست ممارســة مبتكرة في التواصل المباشر 
بيــن القيــادة والمجتمع فــي جميــع القضايا 
الوطنيــة واالجتماعية، ما أحــدث صدى وطنياً 
وإقليمياً إيجابياً ومميزاً، ورفع سقف التوقعات 
والطموحــات وشــكل محــوراً رئيســاً للقمــة 
الحكوميــة  بالتركيــز على مســتقبل الخدمات 

الحكومية. 

وقــال ســلطان بطي بــن مجرن المديــر العام 
لدائــرة أراضي وأمالك دبي إن المشــاركة في 
القمــة الحكومية التــي تعقــد برعاية صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه اللــه،  تنطوي علــى أهمية كبرى 
في استشــراف ما يجــب أن يكــون عليه أداء 
الحكومــات في الغد، مؤكــداً أن الدائرة تعمل 
علــى تطويــر خدمات مبتكرة تســتهدف بلوغ 
الصــدارة العالمية على صعيد الخدمة العقارية 

للمتعاملين. 
وأوضــح أن أراضي دبي تتطلع لالســتفادة 
من معطيات الدورة الثالثة لتتمكن من مواكبة 
مجموعــة المواضيــع التي تتناول استشــراف 
حكومات المســتقبل واالرتقاء بــأداء خدماتها 

من خالل االبتكار الحكومي.

وأكــد اللواء خميس مطر المزينــة القائد العام 

أكد مســؤولون في دبي أن القمة الحكومية 
تعد ميداناً للسبق في مجال تطوير وتحسين 
الخدمــات المقدمــة للجمهــور، الفتين إلى 
أنهــا  أصبحت منارة لجــذب أفضل العقول 
والممارســات لدولــة اإلمــارات، كمــا أنها 
محطة معرفية للعقــول المتميزة في العالم 

والمنطقة والدولة.
وتفصيــالً ، قــال الدكتــور منصــور العور 
رئيس جامعة حمدان بــن محمد الذكية: إن 
القمــة الحكومية في دورتيها األولى والثانية 
وضعت أســس حكومة المســتقبل من عدة 
نواح، فألول مرة يحدث لقاء وحوار مباشــر 
بيــن رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء 
مــع المســؤولين الحكومييــن، وأعتقــد أن 
القمتين الماضيتين وضعتا  أســس تشــكيل 
حكومة المســتقبل ومنصــة جمعت الجهات 
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة واإلقليمية 
والعالميــة لتحقيــق تبادل المعرفة ونشــر 

أفضــل الممارســات اإلداريــة الحكومية من 
خالل عــرض التجارب والخبــرات المتميزة، 
وجــاءت القمــة الثالثة لتستشــرف حكومة 
المســتقبل فــي وقــت أن دولــة اإلمارات 
الحكومــة منــذ إطالقها  استشــرفت هــذه 
فــي 2013 وبالتالــي فالقمة الثالثة ســوف 
تركز على االبتــكار والتعليم والصحة وهذه 
المجــاالت تهم اإلنســانية جمعاء وال تقتصر 

على دولة اإلمارات.
وعبر الدكتــور العور عن أمله بأن تتحول 
القمــة الحكومية مــن تظاهــرة علمية إلى 
مؤتمــر علمي موثــق  وتشــارك فيه جميع 
الجامعــات الوطنيــة وتعرض مــا لديها من 
أبحاث في مجال تطوير واستشــراف حكومة 
المســتقبل، وأن تخصــص حلقــات بحثيــة 
يعــرض خالل الباحثون المواطنون  من طلبة 

الماجستير والدكتورة أبحاثهم العلمية. 

وقال مروان عابدين المدير التنفيذي لمدينة 
دبــي الطبيــة: إن حضور الفريق أول ســمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيثري القمة 
ويعطيهــا زخماً قوياً العتباره من أهم وأكبر 
الشخصيات المتميزة بنظرته الثاقبة وحكمته 
ومتابعتــه لكافــة المتغيرات الســريعة التي 

يشهدها العالم في كافة القطاعات. 
وأضاف: إن ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
يمتاز بنظرته الشــمولية الواســعة ومتابعته 
ألهــم القضايــا المحلية والعالميــة، كما أنه 
مــن أكبر المتابعيــن للتكنولوجيــا الحديثة، 
وبالتالي فــإن حضوره أعمــال القمة وإلقاء 
الكلمة االفتتاحية ســيكونان محــور اهتمام 
الذين سيستفيدون  المشــاركة،  الوفود  كافة 

منها في تطوير وزاراتهم وبلدانهم. 
وقــال الدكتور نجيب الخاجة األمين العام 
لجائــزة حمدان بن راشــد آل مكتوم للعلوم 
الطبية: إن حضور الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المســلحة للقمة 
يؤكــد أن القمــة الحكومية باتــت من أهم 
وأكبــر المحافــل العالمية التــي يجتمع فيها 
الدول الســتنباط  خبراء وعلماء ومســوولو 

األفــكار التطويريــة، مؤكــداً أن مــا يطرح 
في القمة يمــس عملية التطوير ومســتقبل 

الحكومات نحو التطوير. 

وأكد اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي 
مســاعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز 
أن تاريخ إقامة القمة الحكومية أصبح موعداً 
ينتظــره الجميع، وخاصــة المهتمين بالتميز 
واإلبداع، ألن القائمين عليها بالفعل يطبقون 
رؤية صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، والتي تركــز على أن 
تكون اإلمارات منطقة نشر المعارف وجلبها 

لالستفادة منها وإيصالها للجميع. 
وقال العبيدلــي: إن القمة أصبحت منارة 
لجذب أفضــل العقول والممارســات لدولة 
اإلمــارات، كما أنها محطــة معرفية يتم من 
خاللها االلتقــاء بالعقول المتميزة في العالم 
والمنطقــة والدولــة، وان القمــة ســتزداد 
ثــراًء هذا العــام بحضور الفريق أول ســمو 

الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
أبوظبي،  التنفيذي إلمــارة  المجلــس  رئيس 
والذي ســيفيد الحضور بمعرفته وخبرته في 
المجاالت المختلفة وســيعطي زخمــاً كبيراً 

للقمة. 
وقال العقيد الشــيخ محمد بــن عبد الله 
المعال، مدير اإلدارة العامة للجودة الشــاملة 
في شــرطة دبــي: إن مشــاركة الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المسلحة في القمة الحكومية ستعطي زخماً 
كبيراً لمسيرة القمة والتي تعد األكبر عالمياً 
في التطوير الحكومي، كما أن مشاركة سموه 
تؤكــد أولويات دولة اإلمــارات الوطنية في 
التطويــر الحكومــي وأهمية تركيــز الجهود 
الجديــد مــن  الجيــل  وتضافرهــا لتطويــر 

حكومات المستقبل. 
وأكــد المعال أن القمة الحكومية أرســت 
على مــدار دوراتها الســابقة مفهوم حكومة 
المســتقبل بالوصــول إلــى الناس بــدل أن 
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يصلوا إليها من خــالل أنظمة تقنية مترابطة 
وفعالة، كما أكدت ضرورة توجه الحكومات 
إلــى اعتماد التحول إلى المــدن الذكية التي 
يســتطيع المتعامل فيهــا إنجاز معامالته في 
أي وقــت لينعم المجتمع بمســتوى ونوعية 
حياة جديدة أكثر جودة بما ينســجم ورؤية 

اإلمارات 2021.

وأكد المقــدم عبد الله الخيــاط نائب مدير 
اإلدارة العامة للجودة الشــاملة في شــرطة 
دبــي أن القمة الحكومية محفل ريادي يحث 
الحكومــات علــى تبنــي اإلبــداع واالبتكار 
من خــالل طــرح مواضيع حيويــة وتجارب 
نموذجية ذات نجاحات وتأثيرات واضحة في 

مختلف المجاالت. 

وقالت ســلمى علي سيف بن حارب الرئيس 
التنفيــذي للمناطــق االقتصاديــة العالميــة 
والمنطقــة الحــرة لجبــل علي حــول القمة 

الحكومية: لقد أصبحت القمة الحكومية منصة 
تفاعليــة محلية وإقليمية ودولية تجمع قادة 
العالم من مســؤولين وصنــاع القرار لتبادل 
وجهــات النظر وطرح أفكارهم واســتعراض 
أفضل الممارســات العالمية لكيفية االرتقاء 
بالخدمــات الحكومية عبر وســائل مبتكرة. 
فهي مظلة جامعة ترســم مالمــح حكومات 
المســتقبل وتشــكل لوحــة عالميــة فريدة 
تحتضــن الرؤى المتميزة ويســتمع الحضور 
إلــى متحدثين برعوا فــي مجاالتهم للتعرف 
إلــى تجاربهم الغنية وآرائهــم الثرية بهدف 
استخالص نتائج تفضي في نهاية المطاف إلى 

تطوير الخدمات الحكومية.
ومن جانبــه، قال جمعة الغيــث، المدير 
التنفيــذي لقطــاع التطويــر الجمركــي في 
جمــارك دبــي: إن القمــة الحكوميــة فــي 
دورتيهــا األولــى والثانيــة  عــززت جهــود 
التطويــر الشــاملة للخدمــات الحكومية في 
اإلمــارات، ومــن ضمنها التطويــر المتصاعد 
لخدمات حكومة دبي، وأصبحنا نلمس الدور 
اإليجابــي للقمة الحكومية مــن خالل تحول 

األفــكار والمبادرات الجديــدة التي طرحت 
خالل الدورتين الماضيتين إلى خطط وبرامج 
عمل أصبحنــا نطبقها اآلن، فقد جاءت خطة 
دبي 2021 ومــن قبلها رؤية اإلمارات 2021 
لتضع توصيات وأفــكار القمة الحكومية في 
حيز التنفيذ، وفــي مقدمة تلك األفكار رؤية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، ودعوته في 
القمــة الحكومية األولى والقمــة الحكومية 
الثانيــة إلــى العمــل علــى إســعاد الناس، 
وعدم االكتفاء بتحقيــق الرضا عن الخدمات 

الحكومية وفقاً للمتبع والمطبق عالمياً.
 وأكــد عبد اللــه محمد الخاجــة، المدير 
التنفيذي لقطــاع إدارة المتعاملين بجمارك 
دبــي، أن الجهات الحكومية فــي الدولة قد 
اســتفادت بشــكل كبير من أعمال الدورتين 
الســابقتين للقمــة الحكوميــة، مــن خــالل 
المناقشــات التــي دارات بهمــا والتوصيات 
الصادرة عنهما، ال سيما وأن القمة الحكومية 
األولى شــملت كلمة لصاحب الســمو الشيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعــاه الله، طرح ســموه مــن خاللها العديد 
من الموضوعات ذات العالقة بتطوير العمل 

الحكومي، والطاقة اإليجابية.

وقال أحمد عبدالسالم كاظم، مدير أول إدارة 
االســتراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك 
دبــي: «تتقدم دولــة اإلمارات إلــى صدارة 
دول العالــم على صعيد إطــالق المبادرات 
المتميزة، التي تتبنى منهج اإلبداع واالبتكار 
في استشــراف آفاق المستقبل، وتعمل على 
توقع مســار التطــورات القادمــة في مجال 
االرتقــاء بدور الحكومات فــي خدمة الناس 
وإســعادهم، وتأتي القمــة الحكومية الثالثة 
بفعالياتها وموضوعاتها الشــاملة التي تهدف 
إلى استشــراف الجيل القــادم من حكومات 
المســتقبل، لتمثل منصة جديدة لدور دولة 
اإلمــارات ومســاهمتها الفاعلة فــي تطوير 
العالميــة  والــرؤى  التصــورات  وبلـــــورة 

لمــا يجــب أن تكــون عليــه الحكومات في 
المستقبل».

 وقــال بطــي عبداللــه الجميــري المدير 
التنفيــذي لقطاع الموارد البشــرية والمالية 
واإلداريــة بجمــارك دبــي: «تســعى دولــة 
اإلمــارات العربية المتحدة دائمــاً إلى تبوؤ 
مقعد الريادة في مختلف المجاالت، وخاصة 
قطاع الخدمــات الحكومية، من أجل صناعة 

المستقبل وبث األمل وإسعاد الناس. 
وقال طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي 
لمركــز دبي لإلحصــاء: إن القمــة الحكومية 
تعتبــر بمثابــة هديــة تنموية عاليــة القيمة 
تقدمهــا اإلمارات للعالم كلــه، وتعد الحدث 
المبتكــر األول واألكبــر من نوعــه، إذ باتت  
أيقونــة في رزنامــة األحــداث العالمية منذ 
والدتها، ألن القمة الحكومية فرضت نفســها 
علــى العالم، لما لها من قيمة اســتثنائية في 
تسخير عصارة الخبرات والتجارب، والمعرفة 
لشــخصيات ومواضيع يتم دراستها وانتقائها 
بعنايــة فائقة لضمان تنظيم هذا الحدث بهذا 

الشكل وهذا المردود غير الروتيني. 

لشــرطة دبي أن األفكار اإلبداعية والمبادرات 
التــي تنطلق من اإلمارات وتكتســب ســمعة 
عالمية، تأتي تجســيداً لرؤية القيادة الرشيدة، 
ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولــة، رئيس مجلــس الوزراء، 
حاكــم دبــي، اللذين يوليــان جــل اهتمامهما 
لتحســين جودة حيــاة المواطنيــن والمقيمين 
على أرض الوطن، عبر تطوير القطاع الحكومي 
وكفــاءة عملــه والعمل على استشــراف رؤى 
جديدة لحكومات المستقبل، بما يحقق «رؤية 
اإلمارات 2021»، الســاعية إلى تحقيق التنمية 

الشاملة المستدامة.
وأضــاف: إن هــذه القمم نابعــة من حرص 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، على توفيــر الحيــاة الكريمة لكل من 
يقطــن علــى أرض دولة اإلمــارات، من خالل 
تجويــد الخدمات الحكومية عبر تســخير كافة 
الحديثــة  والتكنولوجيــة  العلميــة  التقنيــات 
وتشــجيع االبتكار واإلبداع  على كل األصعدة، 
وقد أكد ســموه أنه «عندمــا تكون الحكومات 
مبتكــرة فــإن بيئة الدولة تكــون كلها مبتكرة، 
وعندمــا تشــجع البيئة على اإلبــداع واالبتكار 
تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة، وتتفق 
مواهبهم، ويصبح تحقيق أحالمهم وطموحاتهم 
ممكنــاً، وهــذا أحد أســرار نجاح الــدول التي 

تشجع شعوبها على االبتكار».

قــال اللــواء محمد أحمد المــري مدير اإلدارة 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي: إن رؤية 
وتطلعــات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي  بهدف جعل دولة 
اإلمــارات واحــدة مــن أفضــل دول العالــم، 
يجعلها تمر بمحطــة القمة الحكومية التي تعد 

محطــة من محطــات األكبر عالمياً لمســتقبل 
الخدمــات الحكومية واالرتقاء بهــا وتطويرها 
المســتمر والتي تشــكل كل منها إنجــازاً بحد 
ذاتــه في الطريــق للوصول إلــى تحقيق هذه 
الرؤيــة،  كمــا نجحت حتى اليــوم في تحقيق 
العديــد من النتائــج المبهرة لدولــة اإلمارات 
وشــعبها وإحداث متغيــرات عالمية في مجال 
التطوير الحكومي والتي تخطط لها مؤسســاتنا 
الحكومية في  برامجها ومشاريعها واستثماراتها 
بفعاليــة ضمــن األطــر العامة التــي تحددها 
الرؤية واإلســتراتيجية لضمان تحقيق األهداف 

المرجوة.

وأكد طارش عيــد المنصوري مدير عام محاكم 
دبــي أن القمــة الحكوميــة تعد حدثاً ســنوياً 
بارزاً، ومنصة مثالية لتبــادل المعرفة واألفكار 
وأفضل الممارســات من أجل اإلبداع والريادة 

في الخدمات الحكومية.
علــى  دبــي حرصــت  محاكــم  إن  وقــال: 
المشاركة الفعالة في هذه القمة منذ انطالقتها 
فــي عام 2013، واالســتفادة القصــوى مما تم 
طرحــه في الدورتين األولى والثانية للقمة من 
أجل تحقيــق الريادة في الخدمــات الحكومية 
المقدمــة للجمهــور، خاصة ما قدمــه الخبراء 
الذين شاركوا في الدورتين من أفكار ومعارف، 
وما اســتعرضوه من تجــارب وخبرات لتحقيق 
الســعادة لمجتمع اإلمارات مــن خالل العمل 
علــى تـــطويــر التعليــم وتحقيــق العــــدالة 
للجميع وخلق الوظائف للشــباب باإلضافة إلى 

تطوير البنية التحتية الشاملة.

وقال عبدالله الشــيباني األمين العام للمجلس 
التنفيــذي إلمارة دبي: إن القمة الحكومية هي 
المكان األمثــل لتجمع أفضل الخبــرات محلياً 
وعالميــاً في مجــال العمــل الحكومي وعرض 

ســبل تطويره من مختلف جوانبه، الفتاً إلى أن 
الدورة الماضية كانت قد أثمرت فوائد ودروساً 
أســهمت بشــكل ملمــوس فــي تطــور العمل 
الحكومي. خاصة وأنها كانت تضم بين أجندتها 
متحدثاً أطلق عشرات المبادرات المحفزة على 
التميــز واإلبداع واالبتكار في العمل الحكومي، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، ومعه نخبة الصفوف األولى في 
حكومة دولة اإلمارات الذين ُدونت جلســاتهم 

وباتت مراجع يستفيد منها الجميع. 
وأضاف: مع نجاح الدورتين السابقتين فإننا 
نتطلع إلــى نجاٍح أكبر في الــدورة الثالثة من 
القمــة الحكوميــة، وإلى كل ما هــو جديد في 
مجال تطوير وتحسين الخدمات الحكومية التي 
من شــأنها إســعاد الناس، بفضل مــا توليه لها 
القيادة الرشــيدة مــن دعم ومتابعــة، ونتيجة 
طبيعيــة للعمل الدؤوب الــذي يقوم به فريق 
العمل الذي يضم عناصر ذات خبرة، عالوة على 
قائمة المتحدثين الُمتخمة بالنخب العالمية في 

مجال تطوير األداء الحكومي.

وأكــد أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي 
أن القمــة الحكومية فــي دورتهــا الثالثة تعد 
فرصــة ثمينة لنا كــي ننهل من خبــرة قيادتنا 
الحكيمة ونستمع إلى رؤيتها وتوجيهاتها، لكي 
نمضي قدماً على طريق تطوير العمل الحكومي 
مــن أجل إســعاد النــاس ودعم نمــو االقتصاد 
الوطني، وقد لمســنا في عملنا لخدمة وإسعاد 
الناس دور القمة الحكومة في الدورتين األولى 
والثانية في تطويــر الخدمات الحكومية، حيث 
أصبــح اإلبداع واالبتكار فــي مقدمة أولوياتنا، 
خاصــة بعد توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة حفظه 
اللــه بأن يكــون العــام 2015 عامــاً لالبتكار، 
وإطالق صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي رعــاه الله االســتراتيجية 

الوطنية لالبتكار.

وأكــد حمد بوعميــم، مدير عــام غرفة تجارة 
وصناعــة دبي، أن القمة الحكومية  باتت منصًة 
تستشــرف المســتقبل فــي عمــل الحكومات، 
وتشكل أساســاً لالبتكار واإلبداع في الخدمات 
والمبادرات الحكومية، مشدداً في هذا المجال 
أن القمــة الحكوميــة باتت عنوانــاً إضافياً من 
عناوين التميز التي تســتأثر بها اإلمارات، حيث 
إن نوعيــة الحضــور والمشــاركة، والمواضيع 
التــي تطــرح، والدعــم واالهتمام  المتنوعــة 
الحكومــي، هــي عوامــل أســهمت جميعاً في 
العالمي، وتعزيز  المســتقبل واالقتصاد  صياغة 
مكانــة القمــة كحــــدٍث رئيس على مســتوى 

حكومات العالم.
ولفــت بوعميم إلــى أن القمــة الحكومية 
فــي  الحكوميــة  والدوائــر  الهيئــات  تســاعد 
الدولــة علــى اعتمــاد األفضل واألكثــر تطوراً 
مــن الخدمات والمبــادرات، حيــث إن تبادل 
الخبرات والمعــارف، والتواصل مع النخبة من 
صنــاع القــرار والخبراء في هــذا المجال جزء 
أســاس من الفائدة التــي يجنيها المشــاركون 
فــي القمة، معتبــراً أن مواضيع التعليم الذكي، 
المســتدامة  والتنميــة  المســتقبلية  والمــدن 
والخدمــات الذكيــة واالبتــكار فــي الخدمات 
وصناعة السياسات هي مواضيع تشكل األساس 
للمســتقبل، وتســاعدنا في توحيــد اتجاهاتنا، 
لتلبــي  وانتقــاء خياراتنــا وتطويــر خدماتنــا 

متطلبات المرحلة القادمة من النمو والتطور.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسســة 
دبــي لخدمات اإلســعاف: إن القمة الحكومية 
تعتبــر منصة مثالية لتبــادل المعرفة واألفكار 
وأفضل الممارسات حول سبل اإلبداع والريادة 
فــي الخدمــات الحكومية، إذ تســعى حكومة 
دولة اإلمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان  رئيــس الدولة، 

حفظــه اللــه، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
إلى تحقيق الســعادة للمواطنيــن والمقيمين 
من خــالل الوصول إلى منظومــة متكاملة من 
التعــاون والعمــل المشــترك بيــن القطاعين 

الحكومي والخاص.
وأضــاف: إن القمــة الحكومية اســتطاعت 
جمــع أفضــل الخبــرات والمواهــب العالمية 
بقصــد تحقيق هدف واحــد يتمثل في تحقيق 
ســعادة اإلنســان وراحته ورخائه واستقراره، 
تجســيداً لرؤية صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، لالرتقاء بالخدمات 

الحكومية بما يحقق السعادة للعمالء. 

وأكد عــارف عبيد المهيري المديــر التنفيذي 
لمركــز دبي لإلحصاء أن القمة الحكومية باتت 
الحــدث األبرز في مجــال المعرفــة التنموية 
وصناعة المســتقبل، األبرز ال على المســتوى 
المحلي فقــط، إنما أيضا األبرز على مســتوى 
العالــم، وعلــى الرغــم مــن نشــأتها الحديثة 
إال أنهــا تفوقت علــى أكبر وأعــرق األحداث 

والمؤتمرات العلمية في العالم. 
وقال: «القمة الحكومية صنعها قائد «الرقم 
واحد» فأصبحت «الرقم الواحد» ومحط أنظار 
العالــم، أما القيمة األكبر للقمة هذا العام فهي 
اســتضافة الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيس المجلــس التنفيذي، إذاً فإننا على موعد 
مــع قائد مخضرم فــذ يتحدث عنــه بل يحبه 
العالم بأســره، أســهم في نهضة اإلمارات منذ 
نشــأتها، وتخرج من مدرســة المغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد. 
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أكــد رؤســاء دوائر ومســؤولون فــي دوائر 
حكوميــة وشــخصيات مجتمعية بالشــارقة، 
أهمية القمة الحكومية على مســتوى األداء، 
مشيرين إلى أن القمة الحكومية تعتبر خريطة 
طريق للتقدم المهنــي واإلداري، وعبروا عن 
أهمية المشاركة الفاعلة والحقيقية في القمة 
الحكومية، والتي تتناغم في النهاية مع رؤية 
الدولــة بإفــراز  قــرارات وأفكار من شــأنها 
دعــم مشــاريع التنمية في شــتى المجاالت 

والقطاعات.

وأوضح طارق سلطان بن خادم عضو المجلس 
التنفيذي إلمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد 
البشــرية، أن مشــاركته في القمة الحكومية 
الثانيــة كانت تجربة ناجحة بــكل المقاييس، 
مشــيراً إلــى أننا اســتفدنا منها كثيــراً، ومن 
تجــارب قيادات اإلمارات وبعد نظرهم، وتم 

التعرف إلى استراتيجية الدولة من خاللها.
وقال بن خــادم: إن التجارب التي قدمت 
خالل القمة الحكومية الثانية، سواء من داخل 
الدولــة أو خارجهــا، كان لها تأثيــر إيجابي، 
حيث إنها كانت أفضل التجارب واألســاليب 
الحديثــة، وهذه التجارب تتطور من عام إلى 
آخــر، وبالرغــم من ذلك، كنــا نختار األفضل 
منها لتطبيقها في دوائرنا المحلية، والتي كان 
لهــا إيجابية كبيرة في تطويــر أداء الموظف 

وتطوير الخدمة التي تقدم للمراجعين.
وقــال رياض عبــد الله عيــالن مدير عام 
بلدية مدينة الشــارقة، إن القمــة الحكومية 
التــي تقعد في دورتها الثالثــة، تحت عنوان 
«استشــراف حكومــات المســتقبل»، وتعتبر 
انطالقة هامة الستشراف حكومات المستقبل 
التــي تقوم علــى االبتكار واإلبــداع وتطبيق 
أفضــل الممارســات، مشــيراً إلــى أن القمة 
فرصة مميزة لتعزيز التعاون والتنســيق بين 
حكومات العالم، إضافــة إلى تبادل المعرفة 
واالطــالع علــى الممارســات العالميــة في 

القطاع الحكومي.

وقال ســعيد مصبــح الكعبــي رئيس مجلس 
الشــارقة للتعليــم عضو المجلــس التنفيذي، 
الــذي شــارك في القمــة الحكوميــة الثانية، 
ويعتزم المشاركة في القمة الحالية، إن القمة 
تشكل حدثاً متميزاً، يشهد على األهمية التي 
توليها اإلمارات للشــراكة والعمل ضمن روح 
الفريق الواحد، بما يخــدم تطلعات المرحلة 
المقبلــة، مشــيراً إلى أن القمــة تتيح فرصة 

االطالع على تجارب نوعية هامة.
وقــال إن ما يميــز القمــة الحكومية، أنها 
ال تكتفــي  بجلســات أو نقاشــات عامة، بل 
ومشــاريع  بمبــادرات  بالخــروج  تتعداهــا 
ملموســة، وإجــراءات حكوميــة وأخرى في 
القطــاع الخاص، فضًال عن مبادرات في مجال 
االستثمار، فيظهر األثر جلياً وسريعاً، ويترجم 
عملياً علــى أرض الواقع، ما يجعلنا نشــارك 
بحــس وطنــي، ألننا كمــا عودتنــا حكومتنا 
الرشيدة، من صناع القرار. واعتبر أن ما يميز 
اإلمــارات هــو وجــود اإلرادة الحقيقة نحو 
التغيير  والتطوير، وال تقف عند نقطة بعينها، 
بــل دائمــاً تتطلع إلــى األفضل، وهــو األمر 
الذي ينسحب علينا كأفراد، فمشاركتنا القمة 
تدفعنا إلــى تبني الفكر اإلبداعــي واالبتعاد 
عــن العمل بإطار نمطي تقليــدي ال رؤية له 

وال أهداف.

ومن جانبها، أشــارت هنا ســيف الســويدي 
عضــو المجلــس التنفيــذي إلمارة الشــارقة 
ورئيس هيئــة البيئة والمحميــات الطبيعية، 
إلــى أن انعقــاد القمة الحكوميــة يعتبر من 
أهــم الفعاليــات التي تحرص علــى الوجود 
فيهــا، وذلك لالســتزادة من التجــارب التي 
يتــم طرحها من خــالل المتحدثيــن العرب 

واألجانب.
وأوضحــت الســويدي أن قمة هــذا العام 
مميــزة، ألنها تركــز على العنصر النســائي، 
وذلك بحضور سمو الشــيخة منال بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، والشــيخة بــدور بن 
ســلطان القاسمي، مشــيرة إلى أن هذا دليل 
على أن العنصر النسائي بالدولة يعتبر عنصراً 
فعــاًال، لذا، فــإن المــرأة اإلماراتيــة تبوأت 
العديد من المناصب الكبرى في الدولة، لثقة 
القيادة الحكيمة بها. وأشــارت هنا السويدي 
إلى أن الخبرات التي تم اســتقطابها في قمة 
هذا العــام، تعتبر قمماً مــن القمم الدولية، 
والمشــهود لها بالحنكة والتجــارب المفيدة، 
ووجودنا في هذه القمة يعتبر إضافة بالنسبة 
لنــا، حيــث إن القائميــن على هــذه القمة 
حرصــوا على اســتقطاب أفضــل المتحدثين، 

ســواء من داخل الدولــة وخارجها، موضحة 
أن حضــور مثل هذه القمة لهــا فائدة كبيرة 
علينــا، وبدورنــا، تطبيق أفضل الممارســات 
التــي تطرح في مثل هــذه القمة في دوائرنا 

ومؤسساتنا.

وأكــد الدكتــور عــارف النوريانــي المديــر 
التنفيذي لمستشفى القاســمي بالشارقة، أن 
القمــة الحكومة هــي خريطة طريــق نقوم 
مــن خاللهــا برســم سياســتنا الداخليــة في 
المستشفى، ومن خالل مشاركتنا في القمتين 

األولــى والثانيــة، وحرص أبنــاء الوطن على 
المشــاركة فــي مثل هذه القمــة، التي تمثل 
نبراســا يضيء لنا الطريق من خالل التجارب 
والخـــبــرات التــي يقدمها المشــاركون في 

القمة.

ومن جانبه، قال محمد صالح الجسمي رئيس 
قســم اإلعالم والتوجيه المعنــوي في بلدية 
مدينــة الشــارقة، إن هذا الحــدث العالمي 
الهام، شــكل إطاراً مثالياً ورؤية بعيدة المدى 
لتطويــر الخدمــات الحكومية فــي المنطقة، 

مؤكداً أن القمة الحكومية تسهم بشكل فعال 
في تحديد أولويات التنمية الشــاملة، وطرح 
حلــول علمية وبرامج واقعيــة لمواجهة تلك 
التحديات.وأكــد أن القمــة الحكومية تتميز 
بطــرح رؤى وبرامــج وأفكاراً غيــر تقليدية، 
والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات  تمكــن 
الخاص من التطوير المســتمر، وتقديم أفضل 
الخدمــات التــي تحقق التنمية الشــاملة في 
المجتمــع، الفتاً إلى أن القمة أصبحت ملتقى 
عالمياً متجدداً لبناء القدرات وتبادل التجارب 
والخبرات، وإرساء واقع جديد يؤسس لتعزيز 
التعــاون وتوحيــد الجهــــــود بيــن الدوائر 

الحكـــوميــة فــي المرحلــة القـــادمة، من 
أجل تحقيــق الريادة في الخدمات الحكومية 

المقدمة للجمهور.

ومــن جانبــه، أوضــح عبد اللــه آل علي من 
المجلس البلدي لمدينة الشــارقة، أن تنظيم 
الدولــة للقمــة الحكوميــة، هو رســالة إلى 
أبناء الدولة للمشــاركة فــي هذه القمة، ولو 
بالحضور، حيث اســتفدنا كثيراً من الدورتين 
الماضيتين من خالل التجارب والخبرات التي 
المحاضرون والمشاركون في جلسات  قدمها 

القمة. وأضاف آل علي: «أنا شــخصياً أحرص 
دائماً على حضور القمــة الحكومية، لما فيها 
من اســتفادة كبيــرة، من خــالل المتحدثين 
الرســميين، مشــيراً إلى أن قمة هــذا العام 
ستشــهد حضوراً كبيراً، على رأســهم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، والفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي 
ونائــب القائــد األعلــى للقوات المســلحة، 
وســمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل 
مكتوم، والشيخة بدور بنت سلطان بن محمد 
القاســمي، باإلضافة إلى أســماء المعة أخرى 
سنســتفيد من تجاربهم بالتأكيد. أما ميسون 
الشــاعر نائــب مديــر التثقيف رئيس قســم 
التغذية والتعليم الطبي المستمر بإدارة طبية 
الشارقة، فترى أن الحضور يعطي المشاركين 
رسائل إيجابية، خاصة الفئة المتميزة الرامية 
دوماً إلى اإلبــداع في محيط عملها، كما أنها 
تقدم للمشــاركين صورة كاملة عن توجهات 
الدولــة وخططهــا األنيــة والمســتقبلية، ما 
يضعنــا أمــام تحد كبيــر، وهــو مواكبة هذا 
الفكر اإلبداعي والعمل على إنجاحه، معتبرة 
أن االنخراط واالســتماع إلــى تجارب هامة 
لشــخصيات وقيــادات على مســتوى الدولة 
والعالــم، ينضوي تحتها فوائــد جمة، أبرزها 
تقييــم الفــرد لذاته وما يريــد الوصول إليه، 
وبالتالي، وضــع خطط تطويرية على الصعيد 

الشخصي والمهني.

يشعر محمد الحوسني اختصاصي اجتماعي 
في مدرســة حميد بن عبــد العزيز للتعليم 
الثانــوي فــي عجمــان، بالفخــر من حرص 
الحكومة الرشــيدة على إشراك فئة الشباب 
في مثل هذه المناسبات الهامة، كقوة فاعلة 
في صياغة مســتقبل الوطــن، وهي بمثابة 
رســالة عن اآلمال العريضة المعقودة على 
الدماء الجديدة في إكمال المســيرة، مؤكداً 
أن المشــاركة بالحضــور فــي القمة، يمثل 
واجبــاً وطنياً تفرضه طبيعــة المرحلة التي 
يعيشــها أبناء الوطن، وبالتالي، ال مجال أو 
حجة لمن يقصر أو يتقاعس عن المشاركة. 
وأضــاف، مشــاركتي في الخلــوة الوزارية 
ومتابعتي للقمة الحكومية، جعلتني أنطلق 
كما كنــت إلى الميــدان، لكــن بمزيد من 
األفكار والــرؤى وروح وطنية، تجلت أكثر 

وأكثــر، بعــد أن استشــعرت المســؤولية 
الكبرى علينا، وال تزال كلمة صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، حفظه الله، بمثابة أيقونتي في العمل 
«أنتم سواعد الدولة».

وقالــت حصــة عبــد الله عبــد الرحمن 
مديرة متقاعدة، شــاركت العام الماضي 
فــي القمة الحكومية، وبجلســة العصف 
الذهنــي للخلــوة الوزاريــة، إن التجربة 
بحــد ذاتها غنيــة، وتجربة يحتــذى بها، 
حيث إنها تعتمد على اســتثمار الطاقات 
البشــرية، وهو مــا يمكنها مــن تحقيق 

التطور وعدم التوقف عند نقطة. 
وتــرى أن القمــة تســهم فــي تحفيز 
التفكيــر اإلبداعــي، وذلــك مــن خالل 
والمشاركين  الحاضرين  مشــاركة جميع 
فــي نقاشــات تلــك الجلســة بصــورة 
عفــــويــة غيــر مقيدة، معتبــرة القمة 
خطــوة تطويريــة فــي ســجل التميــز 

واالبتكـــار واإلبــداع، لخدمة المواطن، 
مضيفة أنها استفادت من خالل حضورها 
لفعاليــات القمة الحكومية الثانية، حيث 
أتاحت لها المشــاركة، الفرصة لالحتكاك 
بخبــرات محلية وعالمية، ما جعلها تضع 
لنفــسها معايير إلى أين وصلت؟ مشيرة 
إلى أن الحدث منحهم أفكاراً حول طرق 
المبدعين، وكيفية تقييــــم  التعامل مع 

مهارات التفكير االبتكاري.
أيــن  أرى  أن  اســتطعت  وأضافــت، 
وصلــت دولتــي فــي التقدم بيــن دول 
العالــم، وكيــف يمكن أن نكــون نحن 
كأفــراد ركناً أساســياً فــي منظومة هذا 
التطويــر، مؤكدة أن المشــاركة أعطتهم 
اإلحســاس بأنهم جزء من صناعة القرار، 
وعلينا بالتالي أن ندخل القمة الحكومية 
مثقفين، وعلى قدر من الوعي والمقدرة 

للمشاركة.
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قــال مســؤولون فــي إمارتي عجمــان وأم 
القيويــن إن القمة الحكوميــة الثالثة تحمل 
أفــكاراً إبداعية لالرتقاء بــاألداء الحكومي، 
مشــيرين إلى أن اإلمارات مستعدة بالكامل 
للتحــول الرقمــي، فالمســتقبل للخدمــات 
اإللكترونيــة واألفــكار اإلبداعية ألن الثورة 
المحــرك للحكومــات  التكنولوجيــة تعــد 
لخدمة الشــعوب وجعلها أكثر سعادة، وهو 

األمر الذي تعمل عليه قيادتنا الرشيدة. 
ولفــت المســؤولون إلــى أن مشــاركة 
الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة في القمة الحكومية الثالثة 
سيكســبها ســمعة طيبــة، وبعــداً اقتصادياً 

وإدارياً كبيراً.

وتفصيًال، قال العميد الشيخ سلطان بن عبد 
اللــه النعيمي قائد عام شــرطة عجمان: إن 
القمة الحكومية الثالثة ســيكون لها مردود 
طيــب علــى كل األوجه في اإلمــارات من 
خالل تحقيــق كل التطلعات وتنفيذ الخطط 
االستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة، 
مؤكداً اســتعداد كل المسؤولين إلى التحول 
الذكي، حيــث إن توجهات القيادة تشــجع 
على اســتخدام التكنولوجيا في الصعد كافة، 
األمر الذي يضع اإلمارات في مصاف الدول 
األكثر تقدماً ورقياً وهو األمر الذي تنشــده 

قيادتنا الحكيمة.
ولفــت إلى أهميــة اســتقطاب العقول 
المواطنــة كــي نتمكن مــن صنــع تقنياتنا 
بأيدينــا، وذلك عبر تطويــر التعليم، إضافة 
إلــى تذليــل التحديات التي تواجــه التعلم 
الذكي كي يتماشــى مع متطلبات العصر في 
الوقت الراهن، بقصــد إعداد كوادر مؤهلة 
قادرة على تجســيد رؤية القيادة وترجمتها 

لواقع ملموس.

وقــال: إن التعليم الجيد واســتنفار العقول 
واحتضــان العباقرة الصغار، ال بد أن يتصدر 
أجندة أعمــال الحكومة، موضحاً أن القيادة 
تبــذل جهوداً حثيثة في مناهج التعليم، كي 
تعتمد على التعلم الذكي، وتســليح الطالب 

بمهارات جديدة لم يألفها من قبل.
وأوضــح أن القمــة الحكوميــة المقبلــة 
ســتكون مثالية في تبادل المعرفة واألفكار 

وأفضــل الممارســات حــول ســبل اإلبداع 
والريادة في الخدمات الحكومية، إذ تسعى 
الحكومــات لتحقيق الســعادة للمتعاملين، 
والوصول إلى منظومة متكاملة من التعاون 
والعمل المشــترك بين القطاعين الحكومي 
والخاص، كما أنها سترتقي باألداء الحكومي 

والعمل اإلداري.
ومن جهته يقول العميد الشيخ راشد بن 
أحمد المعال قائد عام شرطة أم القيوين، إنه 
من خالل مشــاركته في القمتين السابقتين 
يلحظ أن هناك الكثير من الدوائر الحكومية 
قد تحسن أداؤها بشكل كبير، ما يدلل على 
اســتفادتها من هاتين القمتيــن، إضافة إلى 
الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها من خالل 
االســتماع والتحدث إلى  قيادتنا الرشــيدة 
أو من الخبــرات المواطنة أو الخبرات التي 

تستضاف من كل دول العالم.

وأكــد العميد صالح المطروشــي مدير عام 
إدارة الدفاع المدنــي في عجمان أن القمة 
الحكومية الثالثة ســيكون لها صدى واســع  

خاصة أنها ستكون بتشريف من الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، كما ســتكون إضافة حقيقية لما 
حققته اإلمارات من إنجازات عالمية، وذلك 
عبر الخطط واالســتراتيجيات، الفتاً إلى أنه 
سيشــارك في القمــة المقبلة باســم وزارة 
الداخليــة وكذلك حكومــة عجمان، وأنه قد 
شــارك في القمتين الحكوميتين السابقتين، 
اللتيــن كان لهما أثر كبيــر في تطوير األداء 

في كل المرافق. 
وأكد عبــد الله بو عصيبــة مدير المركز 
القمتيــن  أن  القيويــن  أم  فــي  الثقافــي 
الحكوميتين السابقتين سعتا إلى تقديم أداء 
يرقى لطموحات كل اإلماراتيين والمقيمين، 
وأنهما قد نجحتا فــي ذلك والدليل حصول 
اإلمارات علــى مراكز عالميــة متقدمة في 
كثيــر مــن المجــاالت، ولعل أبرزهــا فوز 
اإلمــارات بالمركز األول عالميــاً في مجال 
الكفــاءة الحكومية وتحقيقها أكبر قفزة بين 
جميع دول العالم في مجال التنافســية بين 
دول العالــم فــي مجال التنافســية الدولية 

للعــام 2013، مرجعــاً ذلك إلــى ما حققته 
الدولة تحت قيادتها الرشيدة بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظه الله،  مــن إنجازات 
عمالقــة في مختلف المجــاالت االقتصادية  
العمرانية والحضارية واإلنســانية واألمنية، 
التــي جعلت اإلمــارات في مصــاف أرقى 
دول العالــم المتقدمة، مبينــاً أن الحكومة 
االتحاديــة بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، اســتطاعت أن تضع اإلمارات في 
مصاف أكثر الدول تقدماً وتأثيراً في العالم، 
وذلك من خــالل حرقها للمراحل في عملية 
البناء، مبيناً أن اإلمارات مســتعدة بالكامل 
للتحــول الرقمي وأن المســتقبل للخدمات 
اإللكترونيــة واألفــكار اإلبداعية ألن الثورة 
المحــرك للحكومــات  التكنولوجيــة تعــد 
لخدمة الشعوب وجعلها أكثر سعادة، متمنياً 
أن تجد القمة المقبلة النجاح والتوفيق، وأن 
تســخر لمصلحة اإلمارات وتدريب الشباب 

المواطن على اإلبداع واالبتكار.

ومــن جهته قــال الدكتــور خلفان جاســم 
مدير مركز طب األســنان فــي أم القيوين 
وناشــط وطني، إن القيادة الفريدة والفذة 
في اإلمــارات تأهلــت منذ ســنين طويلة 
في الميــدان العســكري والقيــادي، وهي 
قــوة وطنيــة مخلصــة اكتســبت الخبرات 
التــي تؤهلها إلــى التحــدث بحنكة ودربة 
يســتفيد منــا كل الذين ســيحضرون القمة 
الحكوميــة الثالثة، الفتاً إلى أن ســمو ولي 
عهــد أبوظبي أصبح الدينامــو المحرك في 
الســاحة اإلماراتية، وذلك من خالل تواصله 
المباشــر مع شــعب اإلمارات بكل أطيافه، 
ومــن يجمــع كل تلــك المســؤولية جدير 
بأن يتحــدث في القمــة الثالثة وســيكون 
دافعــاً قوياً لكل الكدراء مــن أجل التفاني 
واإلخــالص في العمــل، مبيناً فــي الوقت 
ذاته أن ضيوف القمة سينهلون من خبرات 
القادة اإلماراتيين، الذين تتلمذوا على يدي 
المغفور له، بإذن الله، الشــيخ زايد، طيب 
الله ثــراه، فنهلوا من معينه وخبراته، األمر 
الذي مكنهم مــن قيادة اإلمارات والوصول 

بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة 
وصناعــة عجمــان أن القمــة الحكومية في 
دورتهــا الثالثــة تعد منصة عالميــة لتبادل 
األفكار وأفضل الممارسات، وركناً الستدامة 
النمو فــي كل المجــاالت بالقطاعين العام 
والخــاص، وأن مشــاركة الفريق أول ســمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
فيها، وإلقاء ســموه الكلمة الرئيســة يعطي 
القمة بعداً وعمقاً واضحاً، ويؤكد تضافر كل 
الجهود بالدولة، ويجعلها نموذجاً يحتذى به 

في مجال التطور الحكومي وريادته. 
ويقــول مصبــح حميــد مديــر دائــرة 
األشغال في أم القيوين، إن  مشاركة سمو 
ولــي عهد أبوظبــي في القمــة الحكومية 
في دورتهــا الثالثة تأتي ترجمة لتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، بإقرار 
عام 2015 عاماً لالبتكار، وتجســيداً لرؤية 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم حول االســتراتيجية الوطنية، التي 
تهدف إلــى تعميم فكرة االبتــكار لتكون 
أســلوب حياة ينتهجه أبنــاء اإلمارات في 
ترســيخ مفهوم اإلدراك الواعــي بضرورة 
وضع األسس الالزمة، بما يتوافق مع رؤية 
سموه الثاقبة ودوره في دفع المرء للنجاح 
والوقوف بجوار الناجــح ليبتكر، الفتاً إلى 
أن الفائدة ســتكون كبيرة من القمة نتيجة 
لمشــاركة ســمو ولي عهد أبوظبي، الذي 
عــرف عنــه بعد نظــره الثاقــب وحنكته 
ولباقته وأفكاره الســديدة، التي من شأنها 
أن تضع اإلمارات في مصاف الدول األكثر 

تمدناً وتحضراً.

أجمع مســؤولون من إمــارة رأس الخيمة 
على على أن القمة الحكومية ســوف تطرح 
رؤى ثاقبــة في القضايا المتعلقة باإلنســان 
وصحتــه وحياتــه وتقديم خدمــات تقنية 
تحقــق رفاهيتــه وســعادته، معبريــن عن 
حماســتهم الكبيرة بنبأ حضور الفريق أول 
سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المسلحة إلى فعاليات القمة الحكومية، إلى 
جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
وقال المستشــار أحمد محمد الخاطري 
رئيــس دائــرة المحاكم فــي رأس الخيمة: 
إن الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد قائد له صيت عالمي ورؤى ثاقبة في 
مختلف القضايا التي تواجه البشــرية خاصة 
تلك التي من شــأنها المساس بأمن اإلنسان 
وصحته وحياته كما تبنى ســموه منذ وقت 
مبّكــر أصحــاب األدب والعلــم والمعرفة 
والبحوث ذات األبعاد اإلستراتيجية ومركز 
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 

في أبوظبي إحدى ثمار جهوده المباركة.

وبين يوســف النعيمي رئيــس غرفة تجارة 
وصناعــة رأس الخيمــة بــأن خبــر تواجد 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان بفعاليات القمــة الحكومية، قد 
أثــار حماســته أكثــر وإصــراره ألن يكون 
فــي الصفــوف األولــى التي تحضــر القمة 
الحكوميــة التي كان حريصــا على تواجده 

فيها خالل الســنوات الماضية، والتي أثرت 
بصورة كبيرة علــى الخطط واألعمال التي 

يقوم بها .
وأكــد الدكتور علي المنصوري مدير عام 
كليات التقنية العليا برأس الخيمة أن وجود 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيان ســوف يكون إضافة كبيرة للقمة 

الحكومية وللمتواجدين فيها.
وذكرت ســمية حارب الســويدي مديرة 
منطقــة رأس الخيمة التعليميــة، انه خالل 
حضورها اعمال القمتين األخيرتين الحظت 
تطورا كبيــرا في أداء الجهات التي حضرت 
القمــة عبــر موظفيها، حيث أثــرت القمة 
الحكوميــة التــي انعقدت خالل الســنوات 

الماضية، إيجابا على كل الحاضرين لها سواء 
من متابعيها على شاشات التلفاز والصحف 
فــي الدولــة، أو مــن أصحاب القــرار من 
المديرين والمسؤولين في مختلف إمارات 

الدولة.
وقــال أحمــد عبيد الطنيجــي مدير عام 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة «باإلنابة» في 

رأس الخيمــة: إن أكثــر ما يلفــت االنتباه 
ويثيــر الفائدة فــي القمــة الحكومية هي 
االلتقــاء المباشــر مــع كافة القيــادات في 
الدولــة، األمر الذي يتيح التواصل المباشــر 
التجارب وتبادل  الرؤى واســتيقاء  وتنظيم 
المعارف والخبــرات، دون تعطيل الروتين 
وتقييد البروتوكوالت والرسميات، ما يغني 

الثقافــة الشــخصية لــكل حاضــر للملتقى 
ويثــري خبراتــه ويطــور مهاراتــه ويوجه 

قراراته المستقبلية في مجال التطوير.
وأشــار محمد الســبب مدير عــام غرفة 
تجــارة وصناعــة رأس الخيمــة «باإلنابة» 
إلــى أن حضور غرفة تجــارة وصناعة رأس 
الخيمة للقمم الحكوميــة كاملة، كان إثراء 
لخططها التطويرية التي ال تعتبر غريبة عن 
خطط الحكومة، التي تعتبر المظلة الواسعة 
التي تحتضن برؤاها كل الدوائر والوزارات 
والهيئــات الحكومية والمحليــة بل وحتى 
الخاصة، ألن الهدف في النهاية هو اإلنسان 
من مواطنين ومستثمرين ومقيمين وعمال 

وغيرهم.

وقال الدكتور ســيف محمد الغيص المدير 
التنفيذي لهيئة حمايــة البيئة والتنمية في 
رأس الخيمة: إن مشــاركة الفريق أول سمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ضمن 
فعاليات القمة الحكومية تضيف زخماً كبيراً 
لمســيرة القمة، التي تعد األكبر عالمياً في 
التطويــر الحكومي، وتؤكــد أولويات دولة 
اإلمــارات الوطنية فــي تطويــر الخدمات 

الحكومية .

وقال المهنــدس أحمد محمــد الحمادي 
مدير عام دائرة األشغال في رأس الخيمة: 
إن الفريــق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رجل ميدان ومتعايش مع 
أبناء الوطن ومشــاركة ســموه ســتعطي 
بعــداً وعمقاً لــكل ما ســيقدم في هذه 
القمــة، لما يتمتع به ســموه من تجارب 

ناجحة بكافة الميادين .



 –

يشــارك «واتســون» الذي يعــرف بكونه 
أذكــى عقل آلي فــي العالم فــي أعمال 
القمــة الحكوميــة 2015، التي تنطلق في 
دبي تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله. 
«واتسون» نظام الحاسوب الذي يجسد 
الــذكاء الصناعي والقادر على اإلجابة عن 
أي أســئلة وبأي لغة كانت شــكل بالفعل 

اختراقــاً كبيراً في عالــم التكنولوجيا في 
ظل امتالكــه لنموذج إحصائي معقد قائم 
على الماليين من النصوص تدعمها معرفة 
معمقــة، مســتخدماً الكثير مــن الذاكرة 
وطرقــاً ذكية لســحب النصــوص من تلك 
الذاكرة، وهــذا العام اختار واتســون أن 
يخاطــب العالم مــن دبي الذكيــة. خيار 
«واتســون» لــم يكــن عشــوائياً ودبي ال 
تحتاج لمن يروج لها فإنجازاتها المتميزة 
خيــر مــن يــروج لهــا، بالتأكيــد اختيار 
«واتســون» لدبي كان ذكيــاً بحجم ذكاء 
واتســون الذي رأى بحســاباته الذكية أن 
العالــم ســيكون أكثر إنصاتاً لما ســيقوله 

عندما يقول ما ســيقوله علــى منبر دبي 
الذكية التي تقف رؤيــة قيادتها الحكيمة 
وراء رحلــة تحويلهــا ألذكــى مدينة في 

العالم في أقل من ثالث سنوات. 

ربما مــا يحاول «واتســون» قوله هو أن 
اإلرادة تصنع المعجزات لذلك كان حريصاً 
علــى الظهور في القمــة الحكومية 2015 
في دبــي أرض المعجــزات، التي حولت 
الرمــال إلــى ذهــب بــذكاء قادتها وهي 
اليوم تستثمر في العقول البشرية وكذلك 
الحاسوبية. ما فعلته أيدي توماس واتسون 

الرئيــس التنفيــذي لشــركة «آي بي أم» 
وفريقــه كان معجزة بكل المقاييس؛ فقد 
كانوا وراء والدة مشروع «واتسون» ففي 
النصــف األول مــن القرن العشــرين تم 
النظام «واتسون» خصيصا لإلجابة  تطوير 
عن أســئلة برنامج مســابقات جيوباردي 
«المحك»، حيث تنافس واتسون الحاسوب 
الذكي في عام 2011 مع فائزين ســابقين 
مــن ذوي العقول الذكيــة وتغلب عليهم 
رغم أنه لم يكن متصًال باإلنترنت فحصل 
على الجائزة األولى وقيمتها مليون دوالر. 
وبــكل ما أوتــي «واتســون» من ذكاء 
وإطالع على خبــرات عقود مضت وربما 

التنبؤ بتوجهات عقود مقبلة، نتســاءل إن 
كان باستطاعة «واتسون» خفض مستويات 
الفقر والجوع في العالم والتنبؤ بالكوارث 
قبل وقوعها بسنوات، وإن كان قادرا على 
تحقيق النمو االقتصادي واالزدهار لبلدان 
العالــم، وإن كان باســتطاعته أن يتفــوق 
على عقول البشــر بحيــث ال يعود العالم 
يحتــاج للمهندســين والمعمارييــن لبناء 
المشاريع والمحاسبين لحسابات األموال، 
األمــراض  وعــالج  لتشــخيص  واألطبــاء 
المســتعصية، والمعلمين والمستشــارين 
الماليين، والمحللين والخبراء االقتصاديين 
ليقولوا لنا إن كان العالم ســيواجه أزمات 

اقتصادية ومالية مقبلة أم ال وكيف يمكن 
للعالــم تجاوز تلك األزمــات ..الخ. وكلها 
أسئلة مشروعة في عالم مشرع لحواسيب 
أصبحــت اليــوم تتفــوق علــى ذكاء بني 
البشر، وإلى أي مدى يمكن أن تذهب بنا 

تلك الحواسيب والروبوتات الذكية؟ 

أظهر «واتسون» منذ نعومة أظافره براعة 
فريدة في الحوســبة والطب وهو ما دفع 
شــركة «آي بــي أم» التي ولد مشــروع 
واتســون من رحمها إلى التفكير بإمكانية 

استعانة واتسون بالتعليم الجامعي.

في عام 2012 بدأت مؤسســتان من الرعاية 
الصحية بتجريب «واتســون» أحدهما شركة 
«ويــل بوينت» أحــد أكبر شــركات التأمين 
األميركيــة وهــي إحــدى الشــركات التــي 
ســاعدت في تحديد تطبيق «واتســون» في 
مجال الرعاية الصحية، أما المؤسسة األخرى 
فكانــت مركــز ميموريــال ســلون كيترنيج 
للســرطان، وهي منظمة على عالقة بشــركة 
«آي بــي أم» إلى جانــب مختبرات األبحاث 

فــي نيويــورك هايتــس التي ال تــزال مركز 
اإليواء األول لـ «واتســون»، وساهمت هذه 
المنظومــة في تحفيز أول تحــرك تجاري لـ 
«واتســون» في مجال العالجات الســرطانية 
حيث تم اســتخدام واتســون كأداة تشخيص 
لألمراض السرطانية عبر تطبيق يعتبر األكثر 
وضوحــا وتقدما في مجــال الرعاية الصحية، 
وأصبــح قادراً على اختيار العالج المناســب 
لمرضى السرطان بعد تشخيص حاالتهم بدقة 

متناهية. 
قطع «واتســون» شوطاً طويًال منذ والدته 

في عام 2011 فهو لم يعد المتســابق الذكي 
الذي تتنافس برامج المسابقات على استضافته 
والقادر على انتزاع ماليين الدوالرات والتي 
ترصد كجوائز لتلك المســابقات لبني البشر، 
فخالفــا لبرنامــج المســابقات «جيوباردي» 
حيث لم يكن «واتســون» متصال باإلنترنت، 
فإن «واتســون» الرعاية الصحيــة قادر على 
االتصــال باإلنترنــت وفــي الوقــت الــذي 
بإمكانــه تصفح مليوني صفحــة من البيانات 
الطبيــة من نحــو 600 ألف مصــدر بإمكانه 
تخزينها، واليزال «واتسون» أيضا قادرا على 

االستفادة من المعرفة العامة ومعلومات من 
«ويكيبيديا» على سبيل المثال..

تتوســع قدرات واتســون في الحقل الطبي 
هــذه األيــام، فيســتعان بـــه بشــكل كبير 
فــي الحقل الطبــي وتحديداً في تشــخيص 
األمــراض الســرطانية فهو قــادر على رصد 
األعراض المرضية ثم الولوج بدماغه الذكي 
لمئــات اآلالف من األبحاث والتشــخيصات 
السرطانية ثم مساعدة األطباء المتخصصين 

في حقــل العالجــات الســرطانية من أجل 
تشــخيص الحالــة الســرطانية وتحديد نوع 
السرطان ودرجة انتشاره في أجساد البشر، 
وليس هذا فحسب بل إن واتسون قادر على 
اقتراح العالجات والجلســات العالجية التي 
يعتقد من خالل تقديراته العلمية والحسابية 
البشــري  المتراكمــة في عقله  والخبراتيــة 
التــي يمكن أن تســهم في إحداث تحســن 
فــي حالة المصاب بالســرطان وقد وجد أن 
%99 مــن الممرضات واألطباء العاملين في 
حقل التشــخيص الطبي لألمراض السرطانية 

وتحديدا في عالج سرطانات الرئة في مركز 
بميموريــال ســلون كيترينج باالشــتراك مع 
شــركة ويل بوينت للتأميــن يأخذون فعليا 
بتقديرات واتســون فيما يتعلق بتشــخيصه 
لألمراض الســرطانية واقتراحاته للعالجات، 
وبالتالي يعد واتســون إضافــة طبية كبيرة 
في مجال تشــخيصات األمراض المستعصية. 
ووفقــاً لشــركة «آي بي إم» تأمل الشــركة 
فــي أن يجتاز «واتســون» امتحانات مجلس 
التراخيــص الطبيــة العامــة في المســتقبل 

القريب جداً.
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رشــح مركز نموذج دبــي 20 تطبيقاً من 
التطبيقات الخاصــة بحكومة دبي لجائزة 
أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف 
المحمول خالل العام الحالي، بعد عمليات 
تقييم من قبل لجنة تحكيم دولية مختصة 
فــي المجــال، وتقــدم هــذه التطبيقات 
خدمات فــي قطاعات مختلفــة كالصحة 
والتعليم، واألمن والســالمة، والســياحة، 
واالقتصــاد  والمواصــالت،  والبيئــة، 
والتجارة، والشــؤون االجتماعية. ويشمل 
العــدد التطبيقــات الفائــزة فــي جائزة 
حمدان بن محمــد للحكومة الذكية التي 
تم تكريــم أصحابها في الحفل الســنوي 
لبرنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومة 

الذكية.
وقالت إيمان الســويدي، مديرة مركز 
نموذج دبي لـ«البيــان» إن مركز نموذج 
دبــي باألمانة العامة للمجلــس التنفيذي 
يســعى إلى االرتقاء بمســتوى الخدمات 
العامــة فــي دبــي إلــى مســتويات غير 
مسبوقة من الريادة والتميز، ويهدف إلى 
إلــى االرتقاء  الجهــات الحكومية  تحفيز 

بمســتوى الخدمــات لديهــا، باســتخدام 
منهجيات وأدوات نموذج دبي للخدمات 
الحكومية، الفتة إلى أن 30 جهة حكومية 
تطبق خالل العام الحالي منهجية نموذج 

دبي التي تقدم 190 خدمة رئيسة. 
وذكرت أن التطبيــق الفائز في جائزة 
أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف 
المحمــول العام الماضي على المســتوى 
المحلي، كان تطبيق القيادة العامة لشرطة 
دبــي عن تطبيق «خدمات شــرطة دبي» 
الــذي يوفر خدمــات إلكترونية باللغتين 
العربيــة واإلنجليزيــة، كخدمات مرورية 
أمنيــة وخدمــات مجتمعية،  وخدمــات 
وذلــك بعد فوزه في جائــزة حمدان بن 
محمد للحكومة الذكية وترشيحه للجائزة. 

االســتراتيجية  األهــداف  أن  وأضافــت 
للمركــز تتمثل فــي زيــادة التركيز على 
المتعامليــن، إذ يتم وضــع المتعامل في 
قلب عملية تقديــم الخدمات الحكومية، 
والتركيز على احتياجاته وتوقعاته، إضافة 
إلــى رفــع كفــاءة الخدمات مــن حيث 
االســتخدام األمثل للموارد بــكل أنواعها 
عند تقديم الخدمــات الحكومية، ويقوم 
مركــز نموذج دبي ســنوياً بإطالق دورة 
تحسين، بالتعاون مع الجهات الحكومية، 
ويعمل فريق العمل معهم على تحســين 
الخدمات المندرجة تحــت أجندة الرقم 
واحــد، وتبلغ عــدد الخدمات التي يعمل 
المركز عليهــا لهذا العام 60 خدمة ضمن 

أجندة الرقم واحد. 

وأوضحــت أن مركز نموذج دبي يشــجع 
التعاون والتبــادل المعرفي بين الجهات 
الحكوميــة المختلفــة في هــذا المجال، 
إذ قــام المركز أخيراً بإطالق ســباق بناة 
المدينــة الــذي أقيم التجمــع الخاص به 
فــي 18 – 20 يناير 2015، برعاية كريمة 
من ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبي، رئيس 
المجلــس التنفيــذي، والــذي يهدف إلى 
الجهات  المشتركة بين  تحسين الخدمات 
الحكوميــة. وتعمل حاليــاً الفرق األربعة 
على تنفيذ المبــادرات التي تم اقتراحها، 
والتي كانــت من أهــم مخرجات تجمع 

ســباق بناة المدينة، وركــز مركز نموذج 
دبــي فــي التجمــع األول لســباق بنــاة 
المدينــة على أربع خدمات رئيســة، هي 
تقدمها  االجتماعيــة،  الرعايــة  خدمــات 
هيئــة تنميــة المجتمع، ومؤسســة دبي 
لرعاية النســاء واألطفــال، ومحاكم دبي، 
ودائرة التنميــة االقتصادية بدبي، خدمة 
اإلسعاف الطارئ، وتشــترك في تقديمها 
مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف، والقيادة 
العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، 
المدني بدبي،  للدفــاع  العامــة  واإلدارة 
وخدمات الموهوبين والمبدعين، وتشارك 
فيها مؤسســة محمــد بن راشــد لتنمية 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة، ودائرة 
الســياحة والتسويق التجاري، وهيئة دبي 
للثقافة والفنون، وهيئة المعرفة والتنمية 
البشــرية، وخدمــات الكهربــاء والميــاه 
وشــهادات عدم الممانعــة المتعلقة بها، 

وتشــترك في تقديمها هيئة كهرباء ومياه 
دبي، وهيئة الطرق والمواصالت، وبلدية 
دبي، ومؤسسة محمد بن راشد لإلسكان. 

وذكــرت أن التطبيقــات المرشــحة من 
حكومة دبي لجائزة أفضل خدمة حكومية 
عبر الهاتف المحمول التي تم ترشــيحها 
ضمــن العشــرين تطبيق من قبــل مركز 
نمــوذج دبي، بينها أربعة تطبيقات فائزة 
في جائــزة حمدان بن محمــد للحكومة 
الذكيــة، وهــي: تطبيــق «أطبــاء دبي» 
مــن هيئــة الصحة فــي دبــي، ويتضمن 
التطبيق العديد من المعلومات التي تهم 
المتعاملين، والتــي يمكن الحصول عليها 
مــن خالل هواتفهــم الذكيــة وأجهزتهم 
اللوحية، بحيث يتمكن المستخدمون من 
البحث عن األطبــاء والمهنيين الصحيين 

والمنشــآت الصحية فــي القطاعين العام 
والخاص بدبي، من خالل التخصص واالسم 
والمنطقة التي يرغبــون في البحث فيها 
للحصــول علــى نتائج البحــث وتفاصيله 
بكل دقة، وربط ذلك مع خدمة اإلرشــاد 
للمنشــأة والطبيب، من خــالل الخرائط 
التفاعلية من غوغل، لتكون خدمة متميزة 
ال تقتصر االستفادة منها على سكان إمارة 
دبي فقــط، ولكنها تمتد لتشــمل الزوار 

والسياح لإلمارة من الخارج.
وتطبيق شــرطة دبي، ويقدم التطبيق 
خدمات رئيســة كاإلبالغ عــن المركبات 
المخالفــة (كلنا شــرطة)، خدمات مركز 
الشــرطة الذكي، واإلبالغ عــن الحوادث 
المرورية البسيطة خالل 3 دقائق، وخدمة 
العمالء، وهويتي اإللكترونية باســتخدام 
حســاب هويتي اإللكترونيــة، كما يمّكن 
المتعامــل من تقييــم النجوم، عن طريق 
اإلسهام في تقييم كل خدمة بهدف تطوير 

األداء.
والتطبيــق الثالث تطبيــق ثقافة دبي 
مــن هيئة دبي للثقافــة والفنون، ويعمل 
التطبيق على توفيــر المعلومات وبرامج 
الفعاليــات والطــرق المؤديــة إليها، من 
خــالل أحدث أنظمة الخرائــط التفاعلية. 
ويوفــر التطبيــق خاصية فريدة تســمى 
محــاكاة الواقع افتراضيــاً، مدعمة بتقنية 
«أي بيكن» التي تعمل على توفير تجربة 
والمتاحــف  التراثيــة  للمواقــع  مميــزة 
وإرســال التنبيهــات والرســائل التلقائية 
في الوقت المناســب لدى اقتراب الزائر 
منها، بمســافة محددة لتعمل على توفير 
للزائر،  المعلومات والترحيــب والتوجيه 
التراثية بشــكل مثالي  بالمعالم  ليتمتــع 

وحديث.
أما التطبيق الرابع، فهو تطبيق «ديوا» 
مــن هيئــة كهربــاء ومياه دبــي، وتقدم 
الهيئة هذا التطبيــق بلغتين للمتعاملين، 
لالســتفادة مــن مجموعــة متنوعــة من 
الخدمــات الذكيــة، بما فــي ذلك عرض 
ودفع الفواتير الشهرية، ونصائح ولقطات 
فيديو لتحسين استهالك الكهرباء والمياه، 
وتمكين العمالء الجدد من إعادة تشغيل 
خدمــات الكهرباء والمياه عنــد االنتقال 
إلى مقــر جديد، وإمكانيــة المالحة نحو 
مراكز خدمة متعاملي هيئة كهرباء ومياه 

دبي وأقرب قنوات الدفع.

وهنــاك تطبيقات أخرى تم ترشــيحها 
مثــل تطبيق غرفة تجاريــة دبي «أفريكا 
المجــال  التطبيــق  ويتيــح  كيتــوي»، 
للشــركات العاملة في دبي االطالع على 
فرص االســتثمار فــي إفريقيــا، والتقدم 
األســواق  فــي  مطروحــة  لمناقصــات 
اإلفريقية، والتعرف إلى مؤشــرات النمو 
فــي القطاعات االقتصاديــة المختلفة في 
إفريقيــا، وتطبيق مطــارات دبي تقدمه 
مؤسســة مطارات دبي، ويشمل التطبيق 
كًال مــن مطار دبــي الدولــي ومطار آل 
 ،(DWC) مكتوم في دبي ورلد ســنترال
ويوفــر معلومــات شــخصية مفصلة عن 
رحــالت المســافرين، وخدمــة «متابعة 
ســير الرحالت» التي تســمح للمستخدم 
بإدخــال رقم الرحلــة، ليتلقى بعدها كماً 
مــن المعلومات المفصلة عن تلك الرحلة 
لتســهيل ســفره وتحســين تجربتــه مع 
المطار. ويمكن للمســافرين اختيار تلقي 
آخر المعلومات عن رحلتهم، أو أي تغيير 
فيهــا عن طريق الرســائل النصية. ويوفر 
التطبيــق خدمــة ّتتُبع الرحلــة وخرائط 
المطــار بتقنية «3D» التــي من الممكن 
اســتخدامها لتحديــد جميــع الخدمــات 
المتوافــرة في مطاري دبــي وآل مكتوم 

الدوليين.
 RTA Smart هذا إلى جانــب تطبيق
الطــرق  هيئــة  تقدمــه  الــذي   Drive
والمواصــالت بدبــي، وتطبيــق للمالحة 
لتخطيط الرحالت والبحث عن مواقع من 
دون الحاجــة إلى اإلنترنــت أثناء عملية 
البحــث، ويوفــر التطبيق توجيهــاً صوتياً 
ومرئيــاً إلعادة توجيــه المســار تلقائياً، 
وتنبيهــات لحــدود الســرعات القصوى، 
وعرض األماكن والمواقع المهمة بالقرب 
مــن الطريــق. كمــا يتيح معرفــة مواقع 
الطــرق،  أعمــال  المــروري،  االزدحــام 
والحــوادث، وتطبيق آخــر تقدمه هيئة 
الطرق والمواصالت، هو تطبيق التاكسي 
الذكــي، وتنفــرد خدمة التاكســي الذكي 
بمفهوم «طلب التاكســي ِبــَرج الهاتف» 
الذي يتيح للمستخدم طلب سيارة األجرة 
بمجــرد َرج الهاتف الذكي، ولكي يتمكن 
المســتخدم من استخدام هذا التطبيق، ال 
بد له مــن إدخال رقمه ليقــوم التطبيق 
بالبحــث عــن أقرب ســيارة أجــرة إليه 

بصورة تلقائية.

تعلن النتائج النهائيــة لجائزة أفضل خدمة 
حكومية عبــر الهاتف المحمول في دورتها 
الثانية، خالل القمــة الحكومية الثالثة التي 
تعقد برعاية صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة، 
رئيــس مجلس الــوزراء، حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 11 فبراير 
الحالي، تحت شــعار «استشراف حكومات 

المستقبل».
وحصدت الجائزة عدد مشاركات قياسياً، 
وتحولــت إلى تظاهــرة تقنيــة عالمية، إذ 
تأهلت 76 مشاركة إلى المرحلة النهائية من 
الجائزة أفضــل خدمة حكومية عبر الهاتف 
المحمــول فــي دورتهــا الثانيــة، بمختلف 
فئاتهــا، مــن أصــل 411 مشــاركة تقدمت 
للجائزة على المســتويات الوطنية والعربية 
والعالمية، ومشــاركات طــالب الجامعات، 
وركزت المشاركات على االبتكار وتوظيف 

التكنولوجيا في خدمة المتعاملين.
وكانــت الجائــزة تلقت 411 مشــاركة 
من جميــع الفئات تصدرتها المشــاركات 
اإلماراتيــة من فئــات طــالب الجامعات 
والجهات الحكومية بواقع 181 مشــاركة، 
بينهــا 96 لطالب يمثلــون نحو 20 جامعة 
فــي الدولة، ما يؤكد تفاعًال وطنياً واســعاً 
مــع الجائزة فــي دورتهــا الثانيــة، وبلغ 
مجمــوع المشــاركات من خــارج الدولة 
230 مشــاركة منهــا 80 مشــاركة عربية، 
وتقدمت الســعودية قائمة الدول العربية 
بعدد المشاركات التي بلغت 30 مشاركة، 
 ،12 وقطــر   ،14 عمــان  ســلطنة  تلتهــا 
والبحرين 11، والكويت 6، واألردن ولبنان 
والمغرب مشاركتين لكل منها، والسودان 
مشــاركة، وعلى المســتوى العالمي، بلغ 
المشــاركات 150 مشــاركة، %30  عــدد 
منها مــن دول االتحــاد األوروبي، و%22 
من الواليــات المتحدة، فيما توزعت بقية 
المشــاركات على كوريــا الجنوبية وهونغ 

كونــغ وســنغافورة وأســتراليا وروســيا 
وغيرها من الدول.  

وتعتبــر جائــزة أفضل خدمــة حكومية 
عبر الهاتف المحمول جائزة سنوية، تهدف 

إلــى تحفيز وتشــجيع الجهــات الحكومية 
علــى تقديــم حلــول إبداعيــة مبتكرة في 
مجال تطبيقــات الهواتف الذكية والهواتف 
المحمولــة، بمــا يضمــن الحصــول علــى 

الخدمــات الحكوميــة علــى مدار الســاعة 
بإجراءات ســهلة ومبســطة وكفــاءة عالية 
وشــفافية، بمــا يلبــي احتياجــات وتفوق 
توقعات المتعاملين، وتشــارك في الجائزة 

الجهات الحكوميــة االتحادية والمحلية في 
اإلمارات، والجهات الحكومية على مستوى 
العالــم العربــي، وعلى المســتوى الدولي، 

وطالب الجامعات في الدولة. 
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إعداد : وائل نعيم - غرافيك : محمد أبوعبيدة
تأهلت 76 مشاركة إىل املرحلة النهائية من جائزة أفضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول يف دورتها الثانية، مبختلف فئاتها 

من أصل 411 مشاركة تقدمت للجائزة عىل املستويات الوطنية والعربية والعاملية، ومشاركات طالب الجامعات، وستعلن 
النتائج النهائية للجائزة يف القمة الحكومية التي تعقد دورتها الثالثة.

مشاركة 
مشاركة مشاركة 

أبوظبي

ديب

عجامن
أم القيوين  رأس الخيمة

الفجرية

الشارقة

مشاركة من جهات اتحادية 

األمن 
والسالمة

الشؤون 
االجتامعية

البيئة االقتصاد 
والتجارة

السياحة التعليم املواصالت 
والبنية التحتية
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تضــم فعاليــات القمة الحكوميــة الثالثة 
جائــزة اإلمــارات للطائرات بــدون طيار 
التي أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي، رعاه 
الله، خــالل القمــة الحكومية الســابقة، 
وتعــد أكبر تجمع علمــي ابتكاري عالمي 
في مجال اســتخدام الطائرات بدون طيار 

لخدمة اإلنسان في األغراض المدنية.

وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء، حاكم دبــي، رعاه الله، 
أطلق في القمة الحكومية الماضية جائزة 
اإلمــارات للطائرات بــدون طيار لخدمة 
اإلنسان، وقال ســموه في تلك المناسبة: 
«نريد الوصول للناس قبل أن يصلوا إلينا، 
األوقات  واختصــار  المســافات  وتقريب 

وزيادة فاعلية وسهوله الخدمات».

وبموجــب هــذه الجائــزة فــإن حكومة 
اإلمارات تدعو العقول المبتكرة والخالَّقة 
ن حياة الناس،  إليجاد وتقديم حلول ُتحسِّ
وتستند هذه الحلول إلى تقنيات متطورة 

لمعالجة القضايا المعاصرة. 

مت هذه الجائــزة لتقدم للناس  كمــا ُصمِّ
من مختلــف أنحاء العالم فرصة إلحداث 
فرق وهو التزام مدعوم بمخصصات مالية 
كبيرة للجائزة. ويمكن المشــاركة ضمن 
واحدة من ثالث فئات هي: فئة للقاطنين 
في دولــة اإلمــارات، وفئة للمشــاركين 
الدوليين، وفئة مخصصة لموظفي حكومة 

دولة اإلمارات.
جائــزة  الوطنيــة  المســابقة  وتمنــح 
بقيمــة مليون درهم إماراتي لمكافأة من 
يأتي بأفضل األفــكار العملية التي يمكن 
اســتخدامها في تطوير تقنيات الطائرات 
بال طيار لخدمة حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة، ويمكن للمشــاركات أن تقترح 
طرقاً جديدة لتحســين إحــدى الخدمات 
القائمة باستخدام الطائرات بدون طيار أو 
نوع جديد من الخدمات شــرط أن يكون 
قابًال للتطبيق بشــكل عملــي، واقتصادياً 

باستخدام هذه التقنيات.

والترشح للمســابقة الوطنية متاح لكل 
المواطنين والمقيمين في اإلمارات «ما 
هو معّرف بأي شــخص يعيش، ويعمل 
أو يتابــع دراســته في دولــة اإلمارات 
خالل مدة تنظيم المســابقة»، كما يحق 
لألفراد أو الفرق المشّكلة من مجموعة 
أفراد أو الشــركات المشاركة. علماً أنه 
يســمح بتقديــم ما ال يزيــد على ثالث 
مشــاركات منفصلــة كحــّد أقصى، وأن 
التقّدم  المؤهليــن  بإمكان المشــاركين 

للمســابقة الوطنية أو المسابقة الدولية 
أو كلتاهما.

ويمكن للمشــاركات في هذه المســابقة 
معالجــة أية حاجــة إنســانية، أو تقديم 
تحســين لخدمة قائمــة، أو تلبية أغراض 
النفــع العــام، والتــي قد تدخــل ضمن 
الفئات التالية: مثل اإلغاثة من الكوارث، 
والتنميــة  اإلنســانية،  والمســاعدات 
االقتصاديــة، والصحة العامــة، والتعليم، 
والدفاع المدني، والخدمات اللوجســتية، 
البيئــة، وخدمــات أخــرى، علمــاً أنه ال 
يتوجب على االفكار والمفاهيم أن تكون 
جاهزة مئة بالمئة للتطبيق المباشر، لكن 

يجــب أن تكون قادرة على الدفع بحدود 
المعقول وما قد يمكن تطبيقه على نطاق 
واســع خالل مدة الســنة إلى الســنوات 

الثالث المقبلة.

وتــم تصميــم الفئــة الخاصــة بالجهات 
الخدمــات  أفضــل  لتكريــم  الحكوميــة 
الحكوميــة، وأكثرهــا عمليــة وابتــكاراً، 
والتي تقــدم باســتخدام الطائرات بدون 
طيــار، اعتماداً على التكنولوجيا والموارد 

المتوفرة للجهة. 

وعلى خالف النســخة الوطنيــة للجائزة، 

فــإن التكريــم المرتبــط بالفئــة الخاصة 
بالجهــات الحكومية ال يضم جائزة مالية، 
وإنما ســيقتصر على تكريم الجهة الفائزة 

كونها جهة حكومية ذات ريادة إبداعية.

وتهــدف المســابقة الدوليــة إلــى إلقاء 
الضوء على أكثر األبحاث تقدماً في مجال 
الطائرات بدون طيار والحث على اإلسراع 
فــي تطبيــق هــذه التقنيات فــي مجال 
والخدمة  والتنميــة  اإلنســانية  الخدمات 
العامة، إضافة إلى تكريــم ومكافأة أكثر 
النمــاذج الواعدة للخدمات المســتقبلية 
باســتخدام الطائرات بدون طيــار والتي 
تفيد اإلنسانية بشكل عام، على أن تبرهن 

للتطبيق  نماذجهــا  قابليــة  المشــاركات 
وإمكانيــة تطويرهــا لمســتوى معقــول 
لتصبح نظاماً عامًال خالل فترة ســنة إلى 

ثالث سنوات.

والمشاركة في هذه الجائزة مفتوحة ألي 
شخص في العالم، ويحق لألفراد أو الفرق 
المشّكلة من مجموعة أفراد، أو الشركات، 
علماً أنه يحــق لهذه الفئات تقديم ثالث 
مشاركات منفصلة كحد أقصى، كما يمكن 
للمشــاركين الذين تأهلوا في المســابقة 
الوطنية المشــاركة في المسابقة الدولية 

أيضاً.

أما معايير المشاركات فيشترط أن تتمتع 
بنظــرة مســتقبلية، وأن تســتخدم أكثر 
تقنيات الطائرات بدون طيار تقدماً، وأن 
تشمل وصفاً لحاجة إنسانية، ووصفاً للحل 
الــذي يمكنه تلبيــة هذه الحاجــة، وأن 
تشمل شــرحاً حول كيفية تقديم الخدمة 
عملياً، كما يمكن للمشــاركات أن تقترح 
طرقاً جديدة لتحســين خدمــة موجودة 
عبر اســتعمال الطائرات بــدون طيار، أو 
أن تقتــرح أنواعاً جديدة مــن الخدمات 
الحكوميــة يمكن أن تقدم بشــكل عملي 
واقتصادي باســتخدام هذه التقنيات، وال 
بد مــن خصــاص للمشــاركات وهي أن 
تكون مستقلة بالكامل، وقائمة بحد ذاتها، 

وآمنة، وفعالة واقتصادية.

ويمكن للمشــاركات في هذه المســابقة 
معالجــة أية حاجــة إنســانية، أو تقديم 
تحســين لخدمة قائمــة، أو تلبية أغراض 
النفــع العــام، والتــي قد تدخــل ضمن 
الفئات التالية: مثل اإلغاثة من الكوارث، 
والتنميــة  اإلنســانية،  والمســاعدات 
االقتصاديــة، والصحة العامــة، والتعليم، 
والدفاع المدني، والخدمات اللوجســتية، 
البيئــة، وخدمــات أخــرى، علمــاً أنه ال 
يتوجب على االفكار والمفاهيم أن تكون 
جاهزة مئة بالمئة للتطبيق المباشر، لكن 
يجــب أن تكون قادرة على الدفع بحدود 
المعقول وما قد يمكن تطبيقه على نطاق 
واســع خالل مدة الســنة إلى الســنوات 

الثالث المقبلة.

استقطبت «جائزة اإلمارات للطائرات بدون 
طيار لخدمة اإلنسان»، التي أطلقها صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، خالل القمة الحكومية 
العالمية  الماضي، بنســختيها  الثانية فبراير 
والمحليــة أكثــر من 800 مشــاركة عالمية 
وعربيــة، ومحلية، بنحــو يعكس بالتجاوب 
العالمي مع الجائزة واستقطابها هذا العدد 
من المشاركات النوعية، ما يؤكد نجاحها في 
تعزيز جهود االبتكار حول العالم الستخدام 
التكنولوجيا في إســعاد البشــرية وتسهيل 
حيــاة الناس في مختلف القطاعات، لتصبح 
بذلك جائزة عالمية رائدة ومجســدة لرؤية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التوظيف 
األمثل للتقنيات الحديثة بما يخدم المجتمع 

اإلنساني بأسره.

كمــا يؤكد أن التجــاوب العالمي مع الجائزة 
يجســد نجاح مساعي حكومة دولة اإلمارات 
لتلبيــة متطلبــات حكومات المســتقبل عبر 

تقديم حلول استثنائية والتركيز على االبتكار 
وتوظيف التكنولوجيا في استخدامات مدنية 
االنســان واالنسانية.  وسلمية تهدف لخدمة 
«لقــد دأبــت حكومــة اإلمــارات أن تكون 
الســباقة بإطــالق المبــادرات التــي تواكب 
المتغيــرات العالمية لتؤكــد بذلك أن الفكر 
اللذين يســخران لخدمة اإلنسانية  واالبتكار 
هما الثروة الحقيقية للمجتمعات المتقدمة».

وفــي إطــار القطاعــات الرئيســية التــي 
النسخة  المشــاركة في  المشــاريع  غطتها 
العالميــة مــن الجائــزة، فقــد تصــدرت 
خدمات اإلغاثة المشــاركات بنســبة %20 
مشــاركة، لتحتل خدمات الدفــاع المدني 
المرتبة الثانية بنســبة 15%، يليها كل من 
التنميــة االقتصادية والبيئة بنســبة %14 

على التوالي، والخدمات اللوجستية بنسبة 
13% مشاركة. 

وحظــي القطاع الصحي بنســبة وافرة من 
المشــاركات لتصل 11%، كما حظي مجال 
الخدمات اإلنسانية بنسبة 9%، فيما ركزت 
4% علــى مجــال التعليم.  وعلــى صعيد 
األكثر مشــاركة، قدمــت كولومبيا  الدول 
وبولندا 15 مشاركة لكل منهما، فيما بلغت 
مشــاركات المملكة المتحدة 11 مشروعاً، 
وكان نصيــب كل من أســتراليا والنمســا 
والبرازيل وباكســتان ومصر 8 مشــاركات 
لــكل دولة، وأما كندا وتشــيلي فســاهمتا 
بـــ7 مشــاركات لــكل منهمــا. المتأهلون 

للتصفيات نصف النهائية 

شــملت قائمة الدول المشــاركة بالجائزة 
كًال مــن: أذربيجان، روســيا، الصين، الهند، 
إندونيســيا، إيران، األردن، لبنان، ماليزيا، 
الفلبين، المملكة العربية الســعودية، قطر 
وكوريا الجنوبية من قارة آسيا. وشارك من 
قارة إفريقيــا كل من: الجزائر، مصر، ليبيا، 
جنــوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، الســودان، 

وتونس. 

ومن أوروبا كانت المشــاركات من ألبانيا، 
النمسا، بلغاريا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، 
فرنســا، ألمانيا، اليونــان، إيطاليا، هولندا، 
بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، 
السويد، سويسرا، إسبانيا، تركيا. ومن قارة 
أميركا الجنوبية شــاركت كل من البرازيل، 
فنزويال،  اإلكــوادور،  كولومبيــا،  تشــيلي، 
البيــرو، بينما شــاركت كل من المكســيك 
أميــركا  مــن  الدومينيــكان  وجمهوريــة 
الوســطى. وجاءت المشاركات في الجائزة 
أيضاً من دول الواليات المتحدة األميركية 
وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلندا.  وشــهدت 
الجائــزة بنســختها العالمية حضــوراً قوياً 
للجامعات اإلماراتية، ومشاركات لجامعات 
عالمية مثــلMIT، وســتنافورد، وجامعة 
ســينجوالرتي، حيث وصل عدد مشاركات 

المؤسسات التعليمية إلى 154 مشاركة. 

ويجــدر بالذكــر بأنــه ســيتم اإلعالن عن 
الفائزيــن فــي الجائزة بنســخها المختلفة 
خالل شــهر فبراير الجاري بناًء على نتائج 
العــروض الحيــة للمشــاركات المتأهلــة 
للمرحلة النصــف نهائية أمام لجنة تحكيم 

الجائزة.

إعداد: رامي عايش - غرافيك: فاطمة الفاليس

تصدرت اململكة العربية السعودية الدول العربية يف عدد املشاركات بجائزة اإلمارات 
حلت  فيام  العربية،  مرص  جمهورية  تلتها  االنسان،  لخدمة  طيار  بدون  للطائرات 

إسبانيا يف صدارة املشاركات العاملية تلتها الواليات املتحدة األمريكية، ثم الهند.
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تنعقــد فعاليــات القمة الحكوميــة بدورتها 
الثالثة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت 
شعار «استشراف حكومات المستقبل» خالل 
الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2015، لمناقشــة 
الجيل القادم من حكومات المســتقبل وأهم 
المتغيــرات العالميــة فــي مجــال التطوير 
الحكومــي، ويمثــل هذا الحــدث األبرز من 
نوعــه خطوة جديدة في سلســلة النجاحات 
واإلنجازات التي حققتهــا حكومة اإلمارات، 
ويســلط الضوء على القضايا األكثــر ارتباطاً 
بحيــاة النــاس والتــي تتركز فــي القطاعات 
الرئيســية كالصحة والتعليم وغيرها، وكيفية 
االرتقــاء بهــا من خــالل التوظيــف األمثل 

للتقنيات الحديثة.
ويأتي تنظيم الدورة الثالثة تجسيداً لرؤية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، وتوجيهاته 
المستمرة لجميع الجهات للعمل على تطوير 
األداء الحكومــي علــى كل المســتويات بما 
يحقق السعادة والرفاهية، ويرتقي بمستوى 
األداء الحكومي إلى آفاق جديدة بما يتماشى 

مع رؤية اإلمارات 2021.

وتســتمد الــدورة الثالثة للقمــة الحكومية 
أجندتهــا من توجيهات قيــادة حكومة دولة 
اإلمارات في إرســاء نموذج مستقبلي يعتمد 
االبتكار منهجــاً لتطوير العمل الحكومي من 
خالل بناء الكوادر التي تعتمد االبتكار ثقافة 
وأســلوب عمل لالرتقــاء بــأداء الحكومات 
والوصــول إلى الهدف األســمى وهو تحقيق 

أعلى معدالت الرضا والسعادة.
وقد وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، بتوسيع الدورة الثالثة 
وفــق رؤية أوســع وأشــمل وأكبر لتشــكل 
حدثاً عالمياً متخصصاً لمناقشة الجيل القادم 
من حكومات المســتقبل وأهــم المتغيرات 
العالميــة فــي مجــال التطويــر الحكومــي، 
وتقديــم الحلــول اإلبداعية وكيفيــة مواكبة 
التطورات العلمية المتسارعة لتطوير نماذج 
متقدمة من الخطط الحكومية المســتقبلية، 
وذلك بالبناء علــى أهم المخرجات والنتائج 
التــي نجحت الدورتان الســابقتان من القمة 

في تحقيقهما خالل العامين الماضيين.
وتميــزت الــدورة األولــى مــن القمــة 
الحكوميــة التي انعقــدت في شــهر فبراير 
من عــام 2013 بالتفاعــل المجتمعي الكبير 

مع فعالياتهــا، واالهتمام اإلقليمي والعالمي 
الكبير بموضوعاتها، ورسخت نموذجاً جديداً 
لطرح القضايا الحكومية ومعالجتها، وأرست 
القمة ممارســة مبتكرة في التواصل المباشر 
مــع الجمهور حول جميــع القضايا ما كان له 
أكبــر األثر فــي نجاح القمة محليــاً وإقليمياً 
وعالميــاً، ووضــع ســقف جديــد لتوقعات 
وطموحــات المجتمع مــن األداء الحكومي 

بشكل عام.

وكانــت القمــة الحكومية التــي تعد األولى 
من نوعها على مســتوى المنطقة العربية قد 
جمعت ما يزيد على 2500 مشارك من دولة 
اإلمارات والدول العربية الشقيقة، إلى جانب 
150 خبيــراً دولياً عرضوا تجاربهم وخبراتهم 
المميزة في ثالثين جلسة وورشة عمل حول 
تحقيــق الريادة في العمــل الحكومي. وكان 
الحدث األبرز في القمة، الجلســة التاريخية 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، التي رد فيها 
على استفســارات النــاس المتنوعة في أكثر 

من 30 سؤاًال.

وتتويجاً لمخرجــات ونتائج القمة الحكومية 
األولــى، جاء إعالن صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم عن إطالق مبادرة 
«الحكومــة الذكيــة» مؤكداً ضــرورة تطوير 
العمــل الحكومي. وتهدف مبادرة «الحكومة 
الذكيــة» إلــى رفــع وتعزيــز الوعــي لدى 
الجهــات الحكومية لالســتفادة من خدمات 
الهاتــف المتنقــل وتطبيق أفضــل التقنيات 
لتقديم أفضــل ما لديها وتحفزيهــا لالرتقاء 
بها إلى أرفع المســتويات استناداً إلى عوامل 
اإلبداع واالبتــكار وانطالقاً مــن فهٍم واضح 
لالحتياجــات، وتبادل الخبــرات مع الجهات 
المتميــزة في تطبيقات األجهــزة المحمولة 
حــول العالم، تشــجيعاً للجهــات الحكومية 
فــي اإلمارات على تطبيق مبــادرة الحكومة 

الذكية.
كما تم اإلعــالن عن إطالق «جائزة أفضل 
خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف المحمول» 
تجســيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم للحكومة الذكية، وهي 
جائــزة ســنوية تهدف إلى تحفيز وتشــجيع 
الجهــات الحكوميــة لتقديم حلــول إبداعية 
مبتكرة فــي مجال تطبيقات الهواتف الذكية 

والهواتــف المحمولــة بما يضمــن الحصول 
على الخدمات الحكومية على مدار الســاعة 
بإجــراءات ســهلة ومبســطة وكفــاءة عالية 
وشــفافية. وانطالقــاً مــن هدفها الرئيســي 
المتمثل منذ البداية في كونها منصة إقليمية 
لتبــادل المعــارف والخبــرات فــي مجــال 
تطويــر األداء الحكومــي، أطلقــت الــدورة 
األولــى سلســلة مــن الدراســات والتقارير 
المتخصصة التي تم نشــرها ألول مرة باللغة 
العربيــة بهــدف تحقيق الكفــاءة الحكومية 
المتعاملين والمؤسســات  الثقة بين  وتعزيز 
الحكوميــة، وإيجاد الحلــول العملية للقضايا 
المهمة المتعلقة في تطوير العمل الحكومي 

باستخدام الوسائل التقنية.

االقتصاديــة  الشــؤون  لجنــة  وأطلقــت 
واالجتماعيــة فــي األمــم المتحدة دراســة 
موســعة فــي عــدد مــن دول العالــم عــن 
الحكومة اإللكترونية واســتخداماتها وإشراك 
التنموية وكيفية  العمليــة  المجتمعات فــي 
توظيــف الحكومــة اإللكترونيــة للتقنيــات 
الحديثــة. كمــا أصــدرت القمــة الحكومية 
بالتعــاون مــع كلية دبي لــإلدارة الحكومية 
بعنوان «آفــاق جديدة  اســتطالعياً  تقريــراً 
إلشــراك المواطــن»، يتناول فــي طياته أثر 
اإلعــالم االجتماعي على الخدمات الحكومية 
في الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وذلك باإلضافة إلى استعراض نتائج 
اســتبيان أجــري ضمن مســتويات الحكومة 
االتحادية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
حــول تأثير اإلعــالم االجتماعي على تصميم 

وتوفير الخدمات في الدولة.

وأمــا الدورة الثانية للقمــة الحكومية والتي 

انعقدت خالل الفتــرة 12-10 فبراير 2014، 
تمكنت من اســتقطاب أكثــر من 60 متحدثاً 
و4700 مشارك من 50 حكومة حول العالم، 
وشــهدت اهتماماً إعالمياً كبيراً من مختلف 
وســائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية. 
وشــهدت هذه القمة توزيع جوائز النســخة 
األولى من «جائزة أفضل خدمة حكومية عبر 
الهاتــف المحمول» على المســتوى المحلي 

والعربي والعالمي. 

وكذلك شــهدت الــدورة الثانيــة من القمة 
الحكوميــة إعــالن صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعــاه الله، عن إطــالق «جائــزة اإلمارات 
للطائرات بدون طيار لخدمة اإلنســان» في 
نســختين إحداهمــا عالمية بقيمــة مليون 
بقيمــة  محليــة  وأخــرى  أميركــي،  دوالر 
مليــون درهم إماراتي، لتكون منصة لعرض 
االبتــكارات التي تركز على حياة اإلنســان 
وتقديــم الرعاية الصحية لــه والحرص على 
إنقاذ حياته من المخاطر والمشــكالت التي 
تواجهه باإلضافة إلى المساهمة في تسهيل 
اإلجــراءات وحل المشــكالت اليومية التي 

تواجه أفراد المجتمع.
وحظيت الجائزة كسابقتها (جائزة أفضل 
خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف المحمول) 
باهتمام دولي وإقليمي ومحلي كبير، حيث 
إنها شــهدت مشــاركات كثيرة مــن جميع 
الدول حول العالم وصل إلى 700 مشــروع 
ترشح منها نحو 40 مشروعاً للمرحلة نصف 
النهائية في النســختين المحليــة والدولية، 
كمــا أنها تحرص على أن تســهم في تحويل 
هذه المشــاريع إلى واقع عملي يخدم أكبر 
شريحة من المجتمع من خالل فسح الفرصة 

للتواصــل المباشــر بين أصحاب المشــاريع 
االبتكاريــة ورجــال األعمــال والشــركات 

والهيئات المهتمة وحاضنات األعمال.

وضمــن فعاليــات القمة الحكوميــة الثانية 
أطلقــت لجنــة األمم المتحــدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آســيا (اإلســكوا) مؤشر 
اإللكترونية  الحكوميــة  الخدمــات  نضــوج 
والنقالــة، الذي يقــدم أداة دقيقــة لقياس 
(الذكــي)  االلكترونــي  التقــدم  مســتوى 
والتطوير فــي تقديم الخدمــات الحكومية 
للجمهــور، بهدف تحديــد العوامل المؤثرة 
في رضا المتعاملين، كمــا يبرز الحاجة إلى 
مجموعة متكاملة مــن الخدمات الحكومية 
اإللكترونية والنقالة ويشجع على تطويرها. 
هذا باإلضافة إلــى مجموعة من التقارير 
الدوليــة حــول تطويــر العمــل الحكومية، 
وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات 
البناءة ما يســهم بتوسيع وتعميم المعرفة، 
مثــل تقريــر «ثقافــة خدمــة المتعاملــي» 
بالتعاون مع جامعة اإلمارات، الذي استطلع 
الجوانب المختلفة لعدد من تجارب الجهات 
اإلماراتية الحكومية التي نجحت في تطبيق 
أشكال مختلفة من ثقافة خدمة المتعاملين، 
عالوة على تقرير «آفاق الخدمات الحكومية 
فــي العالــم العربــي 2014» بالتعاون مع 
كليــة محمد بن راشــد لــإلدارة الحكومية، 
وهو بحث إقليمي لدراســة حالة الخدمات 
العامــة في العالــم العربــي، والذي يهدف 
إلى تحسين مستوى إدراك الواقع من خالل 
نظرة موســعة عن بيئات ومخرجات توفير 
الخدمات والعوامل المهمة المســاعدة على 
توفيرها، باإلضافــة إلى التحديات اإلقليمية 
ونقاط القوة والجــودة اإلجمالية للخدمات 

العامة في العالم العربي.

 
لــم يقتصر دور القمــة الحكومية بدورتيها 
الســابقتين على مجرد كونهــا منصة لجمع 
الخبــراء وتبادل المعرفة فــي قطاع العمل 
الحكومــي، بــل حرصــت علــى أن تكون 
أيضاً منطلقاً لتنفيــذ العديد من المبادرات 
والخطــوات المتســارعة فــي كل الجهات 
الحكوميــة في إطــار مبــادرة التحول من 
الحكومــة اإللكترونية إلى الحكومة الذكية، 
والتــي تتوافــق مع رؤية اإلمــارات 2021، 
حيــث يتم العمل علــى أدائها وفق خارطة 
الطريــق واألهــداف االســتراتيجية لنجاح 
الحكومة الذكية والوصول الى اســتراتيجية 

وطنية عملية.
ويجـــــري العمــل على تطويــر قنوات 
تواصل مختلفة مع كل الشرائح المستهدفة 
وذلك لتحقيق هدف بنــاء مجتمع مترابط 
ومتوحــد فــي مفاهيــم رؤيــة وأهــداف 

إلــى دعوة  باإلضافــة  الذكيــة،  الحكومــة 
العقول المبتكــرة والخالَّقة إليجاد وتقديم 
ــن حيــاة الناس وتســتند هذه  حلول ُتحسِّ
الحلــول إلــى تقنيــات متطــورة لمعالجة 

القضايا المعاصرة.

وهــذا باإلضافــة إلــى الدعوة إلــى إقرار 
التشــريعات والسياســات الكفيلــة لضمان 
فعاليــة أداء الحكومــة الذكية في تشــجيع 
ذات  االقتصاديــة  والتنميــة  االســتثمار 
حيــاة  مســتوى  علــى  المباشــر  التأثيــر 
األفــراد والمجتمع. كما يتعــزز العمل عبر 
بنــاء شــراكات فاعلة مع شــرائح المجتمع 
والقطاعات االقتصادية واألكاديمية ومراكز 
البحــوث المختلفــة، لتســريع التحول نحو 
المجتمــع الرقمي، بمــا يؤثــر إيجاباً على 
الواقع االقتصادي وتسهيل تأسيس األعمال 
التجارية وجذب االســتثمار، والســعي إلى 

التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة بهدف 
صياغة المعايير واألدلة اإلرشادية للحكومة 
الذكية وفقاً ألفضل التجارب والممارســات 

العالمية.
وتشــهد فعاليات الــدورة الثالثة للقمة 
الحكومية مشــاركة أكثر من 3000 مشارك، 
بما في ذلك كبار الشخصيات، وقادة القطاع 
الحكومــي والخبراء الدوليين، باإلضافة إلى 
مشــاركة أكثــر من 100 شــخصية من كبار 
المتحدثيــن في جلســات رئيســية تفاعلية 
تجمــع عــدداً من القــادة، وصنــاع القرار، 
والوزراء، والرؤساء التنفيذيين، وقادة الفكر 
في مجال االبتكار الحكومي، والمســؤولين 
ســوف  والذيــن  والخبــراء،  الحكومييــن 
يعرضون آراءهم وأفكارهم ورؤاهم حول 
الجيل القادم من حكومات المستقبل وأهم 
المتغيــرات العالميــة في مجــال التطوير 
الحكومــي فــي 50 جلســة من الجلســات 

المتخصصة.
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أكــد الدكتور علي راشــد النعيمــي، مدير 
جامعة اإلمارات، أنه وبتوجيهات من معالي 
الشــيخ حمدان بن مبــارك آل نهيان، وزير 
التعليــم العالي والبحث العلمــي، الرئيس 
األعلــى للجامعــة، ســوف تتولــى جامعة 
اإلمــارات خــالل الــدورة الثالثــة للقمــة 
الحكومية، عقد جلسات عمل خاصة تشارك 
فيها مجموعة من مؤسسات التعليم العالي 
من داخل الدولة وخارجها، حيث تم توجيه 
الدعــوة إلــى 13 جامعة عالميــة وعربية، 
إضافــة إلــى مؤسســات التعليــم العالــي 
المحلية، وســوف يتــرأس مديــر الجامعة 
جلسات العمل، التي تضم 3 محاور رئيسية، 
إضافة إلى عدد من المتحدثين الرســميين 
على رأسهم كل من مدير الجامعة األردنية، 
ورئيس جامعــة حلوان في مصــر، وكذلك 
هنــاك ورقة عمل نوعية مقدمة من جامعة 
اإلمارات ســوف يقــوم الدكتور محمد عبد 
الله البيلــي، نائب مديــر الجامعة بعرضها 

خالل جلسات الحوار.
النعيمــي: إن اســتضافة اإلمارات  وقال 
لفعاليات القمة الحكومية في دورتها الثالثة 
في دبي األسبوع القادم تحت رعاية صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعاه اللــه، هي دليــل أكيد 
على المكانة الدوليــة المرموقة التي باتت 
تحتلها دولة اإلمارات في إطالق المبادرات 
التنمويــة في كافة المجاالت، الســيما وأن 
الدورة الثالثة ســوف تكــون منصة إلطالق 
المبادرات واإلبداعات الوطنية كما وتشهد 
مشــاركة دوليــة واســعة ممثلــة فــي 87 
دولة، إضافــة إلى عدد كبير من المنظمات 
الدولية، في مقدمتها األمم المتحدة ممثلة 
بأمينها العام بان كي مون، وسوف يتحدث 
فيها كبار الشــخصيات القيادية في الدولة، 
وســوف تشــهد إطالق مبادرات خاصة من 
قبــل عدد من المؤسســات الوطنية تتناول 
آفاق التطور واإلبداع واالبتكار في مجاالت 

عديدة تهم البشرية ورقي األمم. 

وأضاف مدير الجامعة: إن مشــاركة الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهــد أبوظبي نائــب القائــد األعلى 
للقوات المســلحة، في الجلســة االفتتاحية 
ســوف يكون لها األثر الكبير على فعاليات 
القمــة، كما ســتكون الكلمة التي ســيلقيها 
ســموه في الجلسة االفتتاحية ثرية باألفكار 
والمعطيات اإلبداعية التي ستكون بدورها 
منهجــاً ودليــل عمــل لكافة المؤسســات 
الوطنية في الدولة، وكذلك األشــخاص، كل 
في موقع قيادته وريادته، مما يعطي صورة 
مشرقة لما تتمتع به دولة اإلمارات من بنية 

تحتية غنية بأفكار إبداعية خالقة. 

وتابع: ســوف يكون لجامعــة اإلمارات هذه 
المرة مشــاركة نوعيــة متميزة فــي القمة، 
كون جامعــة اإلمارات المؤسســة التعليمية 
الوطنيــة الرائدة، في مجاالت التعليم العالي 
والبحــث العلمــي، وقد لعبــت دوراً ريادياً، 

عبر مســيرتها األكاديمية، التي ساهمت في 
إعــداد الكوادر الوطنيــة، التي باتت بدورها 
تحتــل مواقــع القيــادة والريادة فــي كافة 
المجــاالت والتخصصــات، وقدمــت للوطن 
أكثــر من 55 ألــف خريج وخريجــة، يلبون 
احتياجات ومتطلبات التنمية الوطنية، وبات 
لدينــا من الخبرات الوطنيــة ذات الكفاءات 
األكاديمية المتميزة ما يؤهلنا لتقديم العديد 
من األفكار والمشاريع والحلول التي تتطلبها 
مشاريع الدولة وتطور آفاقها نحو المستقبل 
فــي ظل تســارع كبير في مجــاالت التقنية، 
وباتــت الجامعــة تضم العديد مــن المراكز 

البحثية والعلمية عالية الجودة.

 وأوضــح مديــر الجامعة أن مشــاركة جامعة 
اإلمارات في الــدورة الثالثة للقمة الحكومية، 
تأتي فــي ســياق التــزام بتوجيهــات قيادتنا 
الحكيمة والرشيدة، بضرورة السعي إلى الريادة 
والتميز في مجاالت التعليــم العالي والبحث 
العلمــي، حيث تتمثل هذه المشــاركة بدعوة 
القيــادات والخبرات األكاديمية  مجموعة من 
المتميزة في مجاالت التعليم العالي، لمناقشة 
مواضيع اإلبداع واالبتكار في مختلف مجاالت 
التعليــم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف 
ترجمة توجهات صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

باعتبــار العام 2015 عــام االبتكار. وهذا يعبر 
بدوره عن مدى التوافق القائم بين ما تقوم به 
جامعة اإلمارات من مؤتمرات بحثية وندوات 
علمية وأنشــطة أكاديمية، تســعى من خاللها 
لتحقيق الرؤية واالستراتيجية المستقبلية التي 

تطرحها الدولة. 

وأشــار مدير الجامعة، إلى أن جلسات العمل 
الخاصــة بمجــاالت التعليم العالــي والبحث 
العلمي، خالل القمة، ســيكون لها هذا العام، 
خصوصيتهــا، كونهــا معنيــة بشــكل مباشــر 
بالبحــث العلمــي واالبتــكارات، والجامعات 
هــي البيئة الخصبة والحاضنة لتلك اإلبداعات 
القمــة  واالبتــكارات، حيــث ســيتم خــالل 
الحكوميــة طــرح 4 محاور رئيســية، يتناوب 
على عرضها المتحدثون الرســميون، وســوف 
تتنــاول إحــدى الجلســات تجربــة جامعــة 
اإلمارات في مجــال االبتكار والتعليم العالي، 
باإلضافة أيضــا إلى لمفهوم وأبعــاد االبتكار 
في التعليــم العالي، ودوره في خدمة الدولة 
والمجتمــع، مــن خــالل السياســات العامة، 
والمبادرات المؤسســية، واإلدارة األكاديمية، 

العملية التعليمية، البحث العلمي.
كما ســيم خالل القمة تنــاول االبتكار في 
مؤسســات التعليم العالي مــن حيث الفرص 
الثقافيــة والجامعيــة،  والتحديــات والبيئــة 
البشــرية،  االقتصاديــة، واإلمكانات  والبيئــة 

باإلضافــة إلى بحث آليــات التحفيز واالبتكار 
في مؤسســات التعليم العالي، في ظل اإلنتاج 
الفكري وبراءات االختراع، وعمليات التدريس 

وتطوير المساقات والتفاعل مع المجتمع. 

ومــن جانبــه أشــار الدكتــور محمــد عبــد 
اللــه البيلي، نائــب مدير جامعــة اإلمارات، 
والمتحدث الرســمي للجامعة خالل جلســات 
القمــة الحكومية الثالثة الخاصة بمؤسســات 
التعليــم العالي ودورها في اإلبداع واالبتكار، 
حيث سيقوم بعرض ورقة عمل تتناول تجارب 
نوعية لــدور الجامعــة في مجــاالت البحث 
العلمي واالبتكار وتطوير البرامج والمساقات 
التعليميــة، التــي تســاهم فــي التحفيز على 
اإلبــداع واالبتكار، وأكــد أن جامعة اإلمارات 
كمؤسســة وطنية رائــدة في مجــال التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي، وبمــا تمتلك من 
خبــرات وإمكانات، قدمــت 56 ابتكاراً نوعياً، 
فــي مختلــف المجــاالت العلميــة والتقنية، 
حيث قطعــت الجامعة اشــواطاً متقدمة في 
تلك المجــاالت، من خالل طرح اســتراتيجية 
متوائمــة مــع اســتراتيجية الدولــة لإلبــداع 
واالبتكار، وســوف تعرض هذه االستراتيجية 
علــى المجلس األعلــى للجامعة لمناقشــتها 
واعتمادها كخطة عمل منهجية ومســتقبلية، 
متالزمــة مــع تطويــر مخرجات ومســاقات 
التعليم في الجامعــة، وذلك في إطار ترجمة 

دعوة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

باعتبار العام 2015 عاماً لالبتكار. 

وأضاف نائــب مدير الجامعة: إن هذه الخطة 
االستراتيجية سوف توجه من أجل العمل على 
إيجاد حلــول إبداعية للعديد مــن التحديات 
التي تواجه مشــاريع التنمية الوطنية الشاملة 
في كافة المجاالت خاصة المجاالت الســبعة 
التــي حدتهــا المبادرة على مســتوى الدولة. 
وأوضــح نائب مديــر الجامعة: ســوف تركز 
جميع المبــادرات المطروحــة على مجاالت 
الصحــة العامة، وبرامــج التعليم في مختلف 
مســتوياته، المجــاالت االقتصادية، من خالل 
توفير اإلمكانات المادية والبشرية، وذلك وفق 
رؤية وخطة مجلس الــوزراء المطروحة، كما 
تــم توجيه الكليات واألقســام ومراكز البحث 
العلمي في الجامعة، لتقديم مشــاريع بحثية 
محفــزة على اإلبــداع ضمن صفــوف الطلبة 
وأعضاء هيئــة التدريس، وكذلك التواصل مع 
مؤسســات المجتمع المحلــي االتحادية منها 
والمحليــة، وفق تخصصاتها والعمل ايضا على 
تلمس احتياجاتهــم، والتعرف على التحديات 
التي تواجههــم، والعمل على إيجــاد الحلول 
اإلبداعية المناسبة والمبتكرة لتلك التحديات. 
وأكد نائب مدير الجامعة، أن الجميع بات 
مطالبــاً من قبل الحكومة لتحقيق رؤية 2015 
حول تعزيــز مفهوم ودور االبتــكار، وأضاف 
أن خطــة إدارة الجامعــة وبكافــة كوادرهــا 
وتخصصاتهــا األكاديميــة، تعمــل مــن خالل 
مرحلتين أساســيتين لترجمــة تلك التوجهات 
علــى أرض الواقع، المرحلــة األولى تبدأ من 
العام 2015 ولغايــة 2017، والمرحلة الثانية 
تســتمر 4 ســنوات، من العــام 2015 ولغاية 
العام 2020، متواكبة مع استراتيجية الحكومة 

االتحادية للعام 2020.

وأضــاف نائب مديــر الجامعة انه بــات لدينا 
اآلن الكثيــر من بــراءات االختراع المســجلة 
باســم الجامعــة والمعتمــدة من مؤسســات 
بحثيــة عالمية، قام بها طلبة الدراســات العليا 
وكذلــك أعضاء هيئة التدريس وفرق الباحثين 
المجاالت والتخصصات،  األكاديميين في كافة 
وذلك من خالل شراكتنا النوعية واالستراتيجية 
مع المؤسسات الوطنية المحلية، وكذلك بعض 
المؤسســات البحثيــة الخارجية، منها شــركة 
مبادلة وشــركة توزان، كونهما من المؤسسات 
الوطنية المعنية بالمشــاريع اإلبداعية وتبنيها 
بها، ومن  وتشــجيعها وتطويرها واالســتثمار 

خاللها.

وأشــار إلى أن تطلع دولة اإلمــارات الرتياد 
عالــم الفضــاء، بــات يتطلب منــا مزيدا من 
العمل بجــد في هذا الجانب وبــات لدينا بر 
امج خاصة بعلوم الفضاء والعمل جار إلنشــاء 
مركز علوم الفضاء، الذي سيكون له إسهامات 
بحثيــة كبيــرة، وكذلــك لدينا مركــز بحوث 
المواصالت والطرق، ومركز آخر متخصص في 
الطاقة، والمركز الوطني للمياه، مؤكدا الوقت 
نفســه أن جميع المجاالت التي لدينا بات لها 
قاعدة علمية أساســية، والعمل جار ايضا على 

تطويرها، لزيادة اإلبداعات واالبتكارات.

لــم يكن أحد يتوقع يومــاً حجم التطورات 
التــي شــهدتها الخدمــات العالجيــة خالل 
الســنوات الماضية، ومنهــا دخول عمليات 
المناظير مكان  90% من العمليات، إضافة 
إلــى ظهور أجهــزة على مســتوى عال من 
الدقة بإمكانها تصويــر ادق التفاصيل وهو 
مــا ســهل على األطبــاء عملية التشــخيص 
والعالج،  وعلى مســتوى  المســتحضرات 
الدوائيــة   الصناعــات  شــهدت  الدوائيــة 
تغيرات متسارعة، األمر الذي جعل الرعاية 
الصحيــة في هــذه اآلونة عرضــة للعديد 
مــن التطورات تمثلت فــي إدخال تقنيات 
جديــدة خاصة في ما يتعلق باالكتشــافات 
الدوائية الجديدة واســتعماالتها، ومن أهم 
هــذه التقنيات التي تركت بصمات واضحة 
علــى االســتهالك الدوائي، ما بــات يعرف 
بعلــم األدويــة الجيني «اكتشــاف األدوية 
المســتهدفة»، وهو ما ستناقشــه الجلســة 

المخصصة حول االبتكار في القمة. 
وســتركز جلســة القمــة الحكومية على 
مستقبل األدوية التي ستشهد قفزات نوعية 
خالل الســنوات القادمة،  خاصة وأن الدواء 
الذي يعالج شــخصاً ال يعالج شــخصا آخر، 
وربمــا يصيب شــخصاً آخر بالحساســية أو 
يؤدي إلى الوفاة، وهناك من يستفيد بالدواء 
ســريعاً نظراً لسرعة استجابة خالياه للدواء 
وتفاعلهــا معه وامتصاصها له، وهناك من ال 
يســتجيب للدواء بذات الطريقة أو السرعة 
نظراً الختالف التركيبة الجينية من شــخص 
آلخــر، ما ينعكــس على طبيعة االســتجابة 
لألدوية، مؤكداً أن طريقة استجابة اإلنسان 
ألي دواء تخضع لتأثير العديد من الجينات 
المختلفــة، وبات من الممكن بفضل التقدم 
الطبي فحص الجينات للتنبؤ بشأن استجابة 

الشخص للدواء.

وســيتمكن علم األدوية الجيني من تصميم 
عالمــات دوائية مناســبة جينياً لألشــخاص 

كونه نوعاً من األدوية الشخصية أو الفردية، 
الذي من شــأنه أن يساعد في تطوير أدوية 
ذات فعالية وقوة عالية وفي الوقت نفســه 
بتأثيرات سمية وجانبية قليلة، الفتاً إلى أن 
االستخدامات الحالية لهذا العلم تتمثل في 
استعانة األطباء بالمعلومات الجينية لضبط 
جرعــة بعض العقاقيــر، ال بــل إن األطباء 
يقومون حالياً بفحص روتيني للجينات قبل 
إعطاء بعــض األدوية للتعــرف على بعض 
المتغيرات التي من شأنها أن تجعل من ردة 

فعل المرضى تجاه هذا الدواء سيئة.
ويبحــث  علــم األدويــة الجينــي فــي 
االختالفــات الوراثيــة التــي تطــرأ علــى 
الجينــات، التــي تحدد بدورها االســتجابة 
الدوائيــة، كما يبحث في اكتشــاف الطرق 
المناســبة الســتخدام هذه التغيرات للتنبؤ 
بمدى استجابة اإلنسان لألدوية، لهذا سيكون 
وصف الدواء تفصيًال وحسب طبيعة جسم 

كل مريض وليس حسب المرض نفسه.
وقــد ادرك الغــرب مثــًال أن لألمــراض 
الوراثية في العالــم العربي أنماطاً تختلف 

عــن ما هي عليه في بقية الشــعوب لذلك 
نجد العديد من المؤسسات المتقدمة تلهث 
للحصول على عينات مــن المرضى العرب 
للوصول إلى األســس الوراثيــة ألمراضهم، 
ومن ثّم تسجيل براءات اكتشافاتهم الوراثية 
وحصر البحث فيها علــى مختبراتهم، ومن 
ثــم االســتفادة مالياً بالتعاقد مع شــركات 
لتلــك األمراض،  األدويــة لتطويــر عقاقير 
وتقوم شــركات األدوية في المرحلة الثانية 
من الحصرية التامــة باالنفراد بتصنيع تلك 
األدوية والتحكم بطرق توزيعها وتسعيرها 

عالمياً.

وشهدت الخدمات التي تقدمها المؤسسات 
الصحية قفــزة نوعية ايضا فــي  الخدمات 
حيث بات اكثر من 90% من تلك الخدمات 
تتــم عبــر  الهواتــف المحمولــة من خالل 
المرضى  للتيســير علــى  التعامالت الذكية 
واألطبــاء والفنيين والشــركات العاملة في 

الحقل الطبي في أنحاء الدولة كافة.
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قطــاع التعليــم وتطوره ســيكون له نصيب 
األســد في القمة بحســب القراءة الســريعة 
للتفاعــل عبــر صفحــة القمة فــي «تويتر» 
و«فيســبوك»، حيث ســيتم طرح العديد من 
المحــاور التعليمية المهمة خالل القمة، ففي 
إحدى الجلســات ســيجيب المشاركون على 
سؤال إلى أين سيأخذنا التعلم الذكي؟ حيث 
سيشــارك في هذه الجلســة نخبة من خبراء 
التعليم العالمي وســيحاولون رسم مستقبل 
التعليــم والحديث عن أبــرز الخطوات التي 
من شــأنها أن تحقق انتقاًال جذريــاً وتغييراً 

كبيراً في مفاهيم التعليم السائدة حالياً.

وفي أحد المحاور األخرى يتحدث المشاركون 
حول كيــف تقضي نظم التعليم المدرســية 
الحاليــة على قــدرة الطالب علــى االبتكار؟ 
حيث سيشرح المتحدث الرئيس في الجلسة 
للسير كن روبنســون، خبير التعليم المبتكر 
عن اآلليات التي يجــب على الدول اتخاذها 
إذا ما أرادت أن تنشــأ جيًال مبدعاً قادراً على 

االبتكار ال التلقين واالستجابة دون التفكير.
وتطلق مجموعــة جيمس التعليمية خالل 
القمة تقرير «مدارس أفضل، وظائف أفضل، 
حياة أفضل»، وستطرح المجموعة من خالل 
القمة مجموعة من المحارو المهمة التي من 
شأنها أن تعمل على تجويد العملية التعليمية 
فــي مدارس الدولــة والتي بالتالي ســتؤمن 

للطلبة وظائف أفضل.

وســتضم القمة الحكومية ملتقى لرؤساء 
تحفيــز  لمناقشــة  العربيــة  الجامعــات 
تجمعــاً  الســتضافتها  إضافــة  االبتــكار، 

عالمياً لكليــات اإلدارة الحكومية لتطوير 
السياســات الحكوميــة، وحــول المحاور 
التعليميــة التي ســتطرح من خالل القمة 
بأنها ستشــكل  المتابعون  الحكومية رأى 

نقلــة نوعية فــي آلية تجويــد مخرجات 
منصــور  ورأى  والجامعــات،  المــدارس 
الظاهــري أن المحاور التي ســتطرح من 
خالل القمة يجب أن تكون بمثابة الطريق 

التعليميــة التي تحتاج  الجديــد للعملية 
بحســب وجهة نظره إلى ثــورة حقيقة، 
فمخرجــات الجامعــات فــي معظمها ال 
تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمل 

وبالتالــي تســاهم هــذه المخرجات في 
زيــادة نســبة البطالة عوضاً عــن القضاء 
عليها. وســيطرح المتحدثون خالل القمة 
عن الذكاء االصطناعي وكيف من الممكن 

أن يتحول إلى الحلول الحقيقية، وتحدث 
المتابعــون عــن الدور الــذي يضطلع به 
الــذكاء االصطناعــي فــي تغييــر أنماط 

الحياة.

«العالــم يتغير بســرعة مذهلــة واإلبداع 
أصبح الســلعة العالميــة»، كلمات لصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، كانت خارطة الطريق 
التي ســلكها القائمون على القمة الحكومية 
الثالثــة فأبدعــوا في التواصــل االجتماعي 
الفعال ونقــل آخر أخبار وتحضيرات القمة 
لحظة بلحظة من خــالل صفحات خصصت 
عبر تويتر وفيســبوك لنقل األخبار والصور 
لتســجل وســائل التواصــل االجتماعي كما 
العادة حضوراً قويــاً وإبهاراً في نقل وقائع 
وفعاليــات ومســتجدات القمــة الحكومية 
الثالثــة، حيث ســتكون دبي على موعد مع 
الحدث العالمي األكبر الذي سيجمع ممثلين 
عــن 87 دولة عالمية تناقــش الجيل القادم 
من حكومات المســتقبل وأهم المتغيرات 

العالمية في مجال التطوير الحكومي.
بدايــة التغطية الكبيــرة ألحداث القمة 
الحكومية كانت من إعالن الصفحة الرسمية 
للقمــة الحكوميــة عبر تويتــر لخبر افتتاح 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه، متحف 
المســتقبل خالل القمــة الحكومية المقبلة 
والذي ســيضم تصــوراً للجيــل القادم من 
حكومات المســتقبل ويضم معرضاً يحوي 
تقنيات جديدة تستخدم ألول مرة لتقديم 
باإلضافة  الحكومية  المســتقبلية  الخدمات 
واالبتــكارات  التطبيقــات  مــن  للعديــد 
والتي ستشــكل جيًال جديــداً من خدمات 

الحكومات.
وبعــد إعالن الخبر بلحظات نقل الموقع 
الرســمي للقمــة عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي إعــالن اللجنــة المنظمــة عن 
مشــاركة الفريق أول ســمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة في القمة 
الحكوميــة، حيث ســيلقي ســموه الكلمة 

الرئيسية للقمة هذا العام.

هذا اإلعالن شــهد ردود فعل إيجابية كبيرة 
عديدة، فالمتابعون لصفحة القمة الحكومية 
عبر «تويتر» و«فيســبوك» رأوا في حضور 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان وإلقائــه الكلمــة الرئيســة هذا 
العام زخماً كبيراً ســيضاف لنجاحات القمة 
باســتقطاب الهامات الكبيرة التي ســتنقل 
رؤيتهــا وتصورها حــول مســتقبل العمل 

الحكومــي المتميز، وســينهل الحضور من 
فكــر الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايد ويتعرفوا عن كثب إلى فلســفة سموه 
في الحيــاة، حيث علق محمد الشامســي: 
«ننتظر بفــارغ الصبر حديــث الفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث 
سنســتلهم من فكر ســموه الكثير، وتكون 
كلماته بوصلة وموجهاً لنا في شتى مجاالت 

الحياة».
الحديــث عن مفهمــوم المــدن الذكية 
القائمــة على أجهزة االستشــعار واألجهزة 
اإللكترونية كان أحد المحاور التي طرحت 
عبــر صفحات القمة الحكوميــة، حيث أكد 
المتابعون أن هذا الطرح من شأنه أن يغير 
أسلوب حياة ساكني المدن الذكية ويساهم 
في جعل العالم قرية كونية صغيرة متفاعلة 

ثانية بثانيــة فكتب أحمد محمد: «األجهزة 
اإللكترونية الحديثــة دخلت عالمنا وباتت 
تشــكل جــزءاً كبيراً فــي حياتنــا ال يمكن 
االســتغناء عنــه، وقدمــت هــذه األجهزة 

العديد من الخدمات المتميزة».

ويطرح المشاركون في القمة سؤاًال حول 

مدى إســهام الثــورة الرقميــة في إعادة 
تشــكيل اقتصاد العالم؟ وحول توقعاتهم 
ويــرى الخبير المالي بشــار خضور: «أن 
الثورة الرقمية من شأنها أن تسهم بشكل 
كبير في إعادة تشكيل االقتصاد العالمي، 
حيث إن هذه الثــورة باتت محركاً كبيراً 
وداعماً لخطط تطوير االقتصاد ومساهمة 
كبيرة في حركتــه».  وحول االجابة على 
أحــد المحاور التي ســتطرح خالل القمة 
الحكوميــة المتعلقــة بمفهوم الســعادة 
وكيف يصنع االنسان سعادته قال متابعو 
صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصة 
بالقمة، إن الســعادة مــن وجهة نظرهم 
تتمثــل في أن يعيــش االنســان في بلد 
يتمتع باألمن واألمان تماماً كما اإلمارات 
وبإمكانــه أن يصنــع ســعادته من خالل 
المســاهمة في لوحة التميز التي تســير 

عليها دولته، فالنجاحات تصنع السعادة.
محاور عديدة تطلقها القمة الحكومية 
وأشــخاص مميــزون كانــت لهــم بصمة 
واضحــة فــي مســيرة التميــز العالمــي 
سيكونون ضيوفاً على القمة ليتحدثوا عن 
طريــق النجاح، حيث ستســتضيف القمة 
الحكوميــة بحســب صفحتها عبــر تويتر 
مخترعاً صغيراً ســاهم في ابتــكار جهاز 
يحول ثاني أكســيد الكربون ألكســجين، 

وســيتحدث المختــرع الصغيــر عن أهم 
محفــزات االبتكار في التعليــم وتجربته 
الخاصة. وطرحت الصفحة الرسمية للقمة 
الحكوميــة عبــر تويتر ســؤاًال حول هل 
يحل الذكاء االصطناعي والروبوتات محل 

اإلنسان قريباً في الوظائف الحكومية؟ 

القطــاع الصحــي وآلية تعزيــزه وكيف 
باإلمكان أن نسخر االبتكارات التكنولوجية 
في خدمة االنســانية سؤال سيطرح بقوة 
خــالل القمــة الحكومية الثالثــة يتحدث 
نخبة من الخبــراء عن أحدث االبتكارات 
فــي القطــاع الصحي في جلســة «تغيير 
مســتقبل الرعاية الصحية عبر االســتثمار 
في األفكار»، وطرحــت الصفحة الخاصة 
بالقمــة ســؤاًال تفاعلياً حــول هل تتخيل 
أن يكون طبيبك القادم حاســوباً يتعامل 
مــع المعلومات بســرعة فائقــة؟ واعتبر 
المتابعون أن هذا االختراع من شــأنه أن 
يحدث ثورة كبيرة في الخدمات الصحية 
العالميــة، فكيف باإلمكان أن يســتغني 
االنســان عن الدكتور وسيكون الحاسوب 

هو المشخص والمعالج لحالته.
الرســمي للقمة بأن  الموقع  وأضــاف 
الحاســوب الطبي الجديد الذي ســيطرح 
مــن خالل القـــــمة الحكومية يســتطيع 
الحاســوب الخارق أن يقــرأ 200 مليون 
صفحة إليجاد االجابة الصحيحة ألي سؤال 

طبي.

وحول التفاعل الكبير على مواقع التواصل 
االجتماعــي واالنترنــت طــرح القائمون 
علــى الصفحة الرســمية الخاصــة بالقمة 
الحكومية سؤاًال هو رأى المتابعون لحجم 
التفاعل خالل هذه القمة، حيث بلغ حجم 
التفاعــل فــي القمة الحكوميــة الثانية 3 
ماليين متفاعل ســاهموا فــي نقل أخبار 
القمة وســجلوا انطباعاتهم عن المواضيع 
التي طرحت، ورأى المتابعون أن التفاعل 
هذا العام سيكون أكبر من العام الماضي 
ألن القمة الحكومية تسير بخطى متميزة 
في كل عام نحو طرح أهم المواضيع التي 
من شــأنها أن تخدم االنسانية وتسهم في 
ســعادتها، وفي رأيه حول التفاعل الكبير 
للقمة أكد ســامي محمد أن التفاعل هذا 
العام سيكون له طابع متميزة ألن صفحات 
التواصل االجتماعي الخاصة بالقمة بدأت 
باكــراً بطرح الــــعديد من االســتفتاءات 
واألســئلة حول رؤية المتابعــــين للقمة 
الحكومية الثالثة والمحاور التي ســتطرح 

من خاللها.
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