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2019م خالل  � للحكومات  العاملية  القمة  مؤتمر  انعقد 
الفرتة من 10 - 13 فرباير 2019م، يف دورته السابعة عىل 
تستضيفها  واليت  املاضية،  السبع  السنوات  يف  التوايل 
االقتصادي  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  دبي  مدينة 
عاملية  منّصة  املؤتمر  يعد  حيث   ،)OECD( والتنمية 
تهدف إىل استرشاف آليات واسرتاتيجيات جديدة للعمل 
الحكومي، من خالل تسليط الضوء عىل أبرز ابتكارات 
يف  الرائدة  العاملية  والتجارب  الخالقة،  الحكومات 

مجاالت التقنية، والبيئة، والتنمية املستدامة. 

تبين  � رضورة  عىل  الضوء  تسليط  إىل  املؤتمر  يهدف 
االبتكار يف القطاع الحكومي كركيزة لتطوير الحكومات 
حول العالم، وإيجاد حلول ألبرز التحديات، وتحسني 
هذا  عىل  القائمون  يتطلع  كما  األفراد.  حياة  جودة 
السياسات، عرب عرض  إلهام صّناع  العاملي إىل  الحدث 
ابتكارات حكومية من مختلف أنحاء العالم قدمت حلواًل 
لتحديات ملّحة، وشجعت التواصل مع املبتكرين من 
مختلف القطاعات الحكومية، والتعرف عىل ابتكاراتهم، 
واالستفادة منها يف إيجاد حلول لتحديات مشابهة يف 

أماكن أخرى من العالم.

تقديم
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األكرث  � الحكومية  »التجربة  دبي جائزة  قدمت حكومة 
الحكومات  »ابتكارات  فعالية  ضمن  عاملياً«،  ابتكاراً 
املؤتمر.  عىل  القائمون  نظمها  اليت  2019م«،  الخالقة 
االبتكارات  أفضل  استقطاب  إىل  الجائزة  وتهدف 
للتحديات  نوعية  حلول  إليجاد  العاملية،  الحكومية 
حارضاً  واملجتمعات  األفراد  تواجه  اليت  امللحة  اليومية 
األفكار  وتشجيع  عليها،  الضوء  وتسليط  ومستقبالً، 

اإلبداعية واملبادرات الحكومية اإليجابية. 

ابتكارياً من )84(  � وتلقى منظمو املؤتمر )542( أنموذجاً 
فعالية  يف  للمشاركة  العالم،  دول  مختلف  من  دولة 
»ابتكارات الحكومات الخالقة 2019م«، من خالل التقدم 
اإلنرتنت.  عرب  الطلبات  لتقديم  إلكرتوين  نموذج  عرب 
وتسلط هذه النماذج االبتكارية الضوء عىل أكرث الحلول 
وتصميم مستقبله،  اإلنسان،  تمكني  يف  تأثرياً  العاملية 
واالرتقاء بجودة حياته. وبالتنسيق مع منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية اختار املركز أبرز ابتكارات الحكومات 

يف القطاع الحكومي.

وضمت لجنة تقييم هذه الفعالية، خرباء متخصصني  �
االقتصادي  التعاون  منظمة  من  االبتكار  مجال  يف 
االستشاري  املجلس  من  أعضاء  إىل  إضافة  والتنمية، 
دبي،  الحكومي يف حكومة  االبتكار  ملركز  التابع  العاملي 
تسعى  اليت  املعتمدة  واألساليب  املنهجيات  لبحث 

خالل  من  بخدماتها  لالرتقاء  خاللها  من  الحكومات 
االبتكار.

واختارت لجنة التقييم، االبتكارات املرّشحة للفوز وفق  �
3 معايري أساسية، وهي: )1( أن تكون االبتكارات خالقة، 
وغري اعتيادية يف التعامل مع التحديات واعتمادها عىل 
والتكرار  لالستنساخ  قابليتها  و)2(  الجديدة،  التقنيات 
تمتعها   )3( و  أخرى،  ومناطق  دول  يف  والتطبيق 
بالحداثة والفرادة املرتبطة باالبتكار، واألثر الذي يضفيه 

االبتكار للعمل الحكومي.

وعليه؛ تم تكريم  فريق »هيئة الصحة العامة الكندي«  �
عاملياً، وذلك  ابتكاراً  األكرث  الحكومية  التجربة  بجائزة 
اإللكرتونية؛   )Carrot Rewards( تطبيق  تجربة  عن 
املزيد  ممارسة  عىل  املجتمع  أفراد  تحفز  مبادرة  وهي 
من النشاط البدين، ويتم من خالله منح املستخدمني 
نقاط والء - واليت يمكن استبدالها بخدمات مجانية يف 
محطات الوقود واألماكن الرتفيهية وغريهما - عن كل 
بأهمية  وتوعيتهم  تحفيزهم  بهدف  يخطونها؛  خطوة 
توزيع  حفل  خالل  وذلك  صحي،  حياة  نمط  اتباع 
جوائز مؤتمر القمة العاملية للحكومات 2019م يف دورتها 
الـسابعة بدبي. )سيتم التطرق إىل التجربة بالتفصيل 

الحقاً يف التقرير(.

جائزة التجربة الحكومية 
األكثر ابتكارًا عالميًا
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فعاليات  � يف  إليه  والوصول  استعراضه  تم  ما  بناًء عىل 
مرصد  أصدر  2019م،  للحكومات  العاملية  القمة  مؤتمر 
ملنظمة  التابع   )OPSI( الحكومي  القطاع  يف  االبتكار 
فربايـــر  يف   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
العاملية  القمة  مؤتمر  عن  تقريراً  الجاري،  العام  من 
للحكومات 2019م تحت عنوان »تبين االبتكار يف القطاع 

الحكومي؛ االتجاهات العاملية 2019م«.

الحكومات  � استجابة  كيفية  تحديد  إىل  التقرير  ويهدف 
وإبراز  التكنولوجيا،  عرص  يف  يواجهها  اليت  للتحديات 
القطاع  يف  االبتكار  يف  الحديثة  واألمثلة  االتجاهات 
االبتكار  من  االستفادة  كيفية  عىل  الرتكيز  مع  العام، 
والتكنولوجيا، من خالل استرشاف التحديات العاملية، 
وإيجاد الحلول املناسبة لها، ومساعدة الحكومات عىل 

تقديم أفضل الخدمات والفرص لشعوبها.

الحكومية  � التجارب  من  عدداً  التقرير  ويستعرض 
حياة  بجودة  لالرتقاء  املبتكرة  الحلول  إيجاد  يف  الرائدة 
منها  تستمد  ملهمة  نماذج  لتصبح  املجتمع،  أفراد 
الحكومات أفكاراً ورؤى وحلواًل للتحديات اليت تواجهها 
مجتمعاتها اعتماداً عىل التكنولوجيا الحديثة، واليت من 
وتبادل  الحكومية،  املمارسات  تطوير  إىل  تهدف  خاللها 
املستقبلية؛  التحديات  واسترشاف  والخربات  التجارب 
املحلية  التحديات  يتناسب مع  بما  لتطبيقها  تمهيداً 

لكل حكومة. 

من  � حالة   )542( لــــــ  ومراجعة  تقييم  عىل  وبناًء 
االبتكارات الحكومية من جميع أنحاء العالم، شملت 
الستطالع  لالبتكارات  مفتوحة  ودعوة  موسعة  بحوثاً 
كاستجابة  لالبتكار  الحكومات  تعتمدها  اليت  الطريقة 

منها للتحديات الهائلة اليت يواجهها عالم اليوم الرسيع 
التطور؛ حدد التقرير ثالث توجهات عاملية جديدة يف 

مجال االبتكار الحكومي؛ وهي:

شفافية . 1 أكرث  الحكومة  جعل  عىل  الجهود  تركيز 
لتعزيز الثقة املجتمعية وتحفيز االبتكار

املبتكرة . 2 األعمال  ونماذج  التكنولوجيا  استخدام 
من  مجموعة  الستطالع  املفتوحة  والبيانات 
األبواب  لفتح  طرق  إليجاد  واالبتكارات  اإلمكانيات 

أمام املجتمع للتعرف عىل الدور املحوري للحكومة

اآلالت، . 3 للقراءة من  قابلة  إىل صيغة  العالم  تحول 
 )bit( »بِت«  وحديت  إىل  العالم  ترجمة  تجري  إذ 
آلياً  قراءتهما  يُمكن  اللتني   )byte( و«بايت« 
اتخاذ  عمليات  تدعم  خوارزميات  وإدراجهما ضمن 
القرار وتطوير الخدمات، ما يعد محفزاً لجيل جديد 

من االبتكارات اليت تتبىن التكنولوجيا الناشئة.

وتطرق التقرير إىل استعراض أبرز )10( تجارب حكومية  �
لـــ )8( دول، وهي: كندا، وأملانيا، وأسرتاليا، وهولندا، 
وإندونيسيا، والواليات املتحدة األمريكية، نيوزيالندا، 
لتحديات  التجارب حلواًل  هذه  تمثل  ومنغوليا، حيث 
البييئ،  التلوث  ومواجهة  والزراعة،  الالجئني،  إدماج 
الثورة  من  االستفادة  من  اإلنسان  لتمكني  والصحة؛ 
الرقمية وأمن البيانات وغريها. وتعكس هذه التجارب 
العاملية  التوجهات  التقرير  استعرضها  اليت  االبتكارية 
الثالثة، واليت تم عرض عدد منها يف املؤتمر، وتشمل 

مختلف املجاالت والتحديات اليت تواجه العالم. 

أهداف التقرير 
ومنهجيته 
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أوجه االبتكار األساسية
بالطبيعة الدقيقة لالبتكار يف القطاع العام، وما  � أشار التقرير إىل أنه ال يزال هناك قدر كبري من االلتباس فيما يتعلق 

هي التطبيقات اليت قد تكون أفضل من غريها، وكيف يمكن للحكومات أن تضع لنفسها هياكل لطرح األفكار الجديدة 
االبتكار متعدد  أن  حقيقة  اآلراء حول  توافق يف  تحقيق  إىل  أن تسعى  للحكومات  ينبغي  وتنفيذها. عليه؛  واإلبداعية 

األوجه، وأن االستفادة األمثل من قوة االبتكار، يتطلب اتباع نهج يسمح لفهم جوانبها املختلفة لتعزيزها وإدارتها.

وملساعدة الحكومات عىل فهم شكل االبتكار الناجح، وعىل تحديد االتجاه الذي يتطابق مع االحتياج الرئييس؛ حدد املرصد  �
)OPSI( أربعة أوجه أساسية لالبتكار يف القطاع العام، موضحة يف الشكل رقم )1(.

هذه  � وبلورة  تحديد  يتم  حيث  محددة.  مهمة  لتحقيق  شامل  وهدف  واضحة  نتيجة  تحديد  االبتكار:  أهداف  تحديد 
األهداف، واملشاريع، واملهام من قبل قادة املؤسسة بشكل مبارش، ومستقل عن فرقهم.  

االبتكار املوجه نحو التحسني: رفع وتحسني مستوى املمارسات، وتحقيق الكفاءة، وتحقيق نتائج أفضل، لالستفادة  �
واالستثمار من الهياكل القائمة. ويمكن أن يعتمد هذا النوع من االبتكار عىل العمليات والربامج الحالية؛ لتحقيق قدر أكرب 
من الكفاءة والفعالية واألثر يف األداء الحكومي. وأشار التقرير إىل أن معظم الحكومات ركزت جهودها يف هذا الجانب.

االبتكار التكيفي: اختبار أساليب جديدة وتجربتها، من أجل االستجابة لبيئة التشغيل املتغرية كتكنولوجيا جديدة، أو  �
ممارسات حديثة. حيث يشارك املوظفون أو حىت املستخدمون للخدمة يف تحديد األهداف، واملشاريع، واملهام أو حىت 
اتخاذ القرار، وإيصالها للمسؤول؛ التخاذ قرارات رسيعة. ويأيت هذا النوع من االبتكار إستجابة للطلب،مما يسمح لوجود 

مرونة يف التنفيذ. 

االبتكار االستباقي: االستكشاف والتعامل مع القضايا الناشئة وتقديم حلول جذرية، واليت قد تشكل األولويات وااللتزامات  �
املستقبلية والتعامل معها. ومن أحد األمثلة عىل هذا الجانب من االبتكار هو: التمويل الحكومي للعمل االستكشايف فيما 

يخص الذكاء االصطناعي )AI(، وتأثرياته املحتملة عىل تقديم الخدمات والقيم اإلجتماعية.

 االبتكار الموجه
نحو التحسين
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تركيز الجهود على جعل الحكومة 

أكثر شفافية لتعزيز الثقة المجتمعية 
وتحفيز االبتكار والشراكة مع 

المواطنين في تصميم الخدمات، 
وإعادة بنائها وتطويرها

INVISIBLE TO VISIBLE

االتجاه األول

االتجاهات الثالثة الرئيسية لالبتكار 
في القطاع العــام وأبرز ابتكارات 
الحكومات، على الصعيد العالمي

ركزت العديد من الجهود الحكومية يف اآلونة األخرية عىل جعل الحكومة أكرث 
شفافية ومصداقية للجمهور، وهذه العملية من شأنها أن تعزز الثقة وتغذي 
غري  واملقيمني  املواطنني  نظر  ووجهات  رؤى  تكون  ما  غالًبا  حيث  االبتكار؛ 
مرئية للمسؤولني يف الحكومة الذين يتخذون القرارات اليت قد تؤثر عليهم. 
إدراك سيناريوهات مستقبلية مختلفة،  الحكومات تحديات يف  تواجه  كما 
وتصور مسارات متنوعة نحو تحقيق نتائج إيجابية يف املستقبل. لذا؛ تتخذ 

الحكومات خطوات مبتكرة إلظهار هذه العوامل غري املرئية.

األهداف  تصبح  أن  يمكن  وواضحة،  مرئية  النظر  وجهات  أصبحت  فإذا 
غري  العوامل  هذه  إلظهار  االبتكار  إىل  الحكومات  تسعى  لذلك  ملموسة، 
املرئية، من خالل االستفادة من العنارص املرئية حديًثا التخاذ قرارات، ووضع 
سياسات أفضل تؤثر عىل أفرادها، وتعمل كذلك عىل حث املواطنني واملقيمني 

عىل املشاركة يف اتخاذ قرارات أفضل أيًضا.



ويستعرض التقرير عدداً من التجارب الحكومية الرائدة يف إيجاد الحلول املبتكرة لالرتقاء بجودة حياة أفراد املجتمع.



النماذج االبتكارية التي تعكس االتجاه األول:

أ(  تحفيــز الحكومــة الكنديــة 
الســكان لنمــط حيــاة صحــي 
بخطــوة واحــدة عــن طريــق 
 »Carrot Rewards« تطبيق
بجائــزة  الفائــزة  التجربــة   -
ــر  ــة األكث ــة الحكومي »التجرب

ــدا  ــًا« - كن ــكارًا عالمي ابت
يف  � ارتفاعاً  هناك  أن  الكندية  الرسمية  التقارير  أوضحت 

تكاليف الرعاية الصحية، وأن تقليل عدد األشخاص غري 
النشطني بنسبة )1%( فقط سيوفر)1.2( مليار دوالر من 
هيئة  اعتمدت  وعليه؛  سنوياً.  الصحية  الرعاية  تكاليف 
بهدف   »Carrot Rewards« تطبيق  الكندية  الصحة 
نمط  واتباع  البدين،  نشاطهم  زيادة  عىل  املجتمع  تحفيز 
من  املكافآت  نظام  عىل  التطبيق  ويعتمد  صحي.  حياة 
يخطوها،  خطوة  كل  عن  نقاطاً  املستخدم  منح  خالل 
مرافق  يف  النقاط  تلك  استبدال  للمستخدم  ويمكن 
رحالت  الرتفيهية،  املرافق  الوقود،  )محطات  الرشكات 

مجانية، وغريها(.

الكندية  � الحكومة  مبادرة  نجحت  واحد،  عام  خالل 
بالرشاكة مع القطاع الخاص يف استقطاب أكرث من مليون 
ألفراد   )%34( بنسبة  البدين  النشاط  وزيادة  مستخدم، 
استخدموا التطبيق، فضالً عن تمكنه من رفع مستوى 
النشاط  املرتبطة بضعف مستويات  باملخاطر  األفراد  وعي 
البدين بنسبة )29%(، وذلك من خالل استخدام أدوات 
وتطبيق   ،)Behavioral Insights( السلوكية  العلوم 

 .)Gamification( مبدأ التلعيب

وتعدُّ مبادرت الحكومة الكندية رسالة مبتكرة، تقوم عىل  �
املجتمع  أفراد  لتحفيز  »املكافأة«  يستخدم  سلويك  علم 
ذهنًيا وبدنًيا، وزيادة تفاعل املستخدمني يف حل املشاكل 
وإسهاماته.  الفرد  تفاعل  وزيادة  املحدد،  الهدف  وتحقيق 
وهنا تستفيد الحكومات من أساليب جديدة لتحويل ما 
هو غري مريئ إىل مريئ، وهذا مما يسمح لهم بفهم وجهات 
نظر وإمكانيات جديدة كانت مخفية يف السابق.  تم ذلك 
 Behavioral( السلوكية  الرؤى  بني  الجمع  من خالل 
التلعيب  مثل  أخرى،  مبتكرة  وسائل  مع   )Insights
نظر  وجهات  كشف  أجل  من   ،)Gamification(
واحتياجات املواطنني واملقيمني، ولترسيع وترية العمل 

والوصول إىل النتيجة املنشودة.

أوجه االبتكار في هذا النموذج
  ،)Behavioral Insights( توظيف مبادئ الرؤى السلوكية

.)Gamification( والتلعيب

االبتكار التكيفي. �

االبتكار املوجه نحو التحسني. �

ب( »توطين وتمكين الالجئين« 
– ألمانــــيــا

يف ظل ما يشهده العالم اليوم من زيادة غري مسبوقة يف  �
أعداد الالجئني، حيث يسعى أكرث من )25( مليون الجئ 
إىل البحث عن مسكن، فأضحى التحدي األبرز بالنسبة 
للحكومات يف كيفية تمكني املجتمعات من التأقلم مع 

هذه الظاهرة وإدماج الالجئني يف املجتمع.

هامبورغ  � مدينة  يف  تتمثل  املبتكرة  النماذج  أحد 
سييت« هافن  »جامعة  مع  طورت  اليت   األملانية 
مع  بالتعاون   ،)HafenCity University Hamburg(
مخترب اإلعالم التابع لجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا 
 ،)Massachusetts Institute of Technology(
تفاقم  أزمة  ملواجهة  الالجئني«  وتمكني  »توطني  مرشوع 
الذكاء  تقنيات  باستخدام  العالم،  حول  الالجئني 
املعزز  الواقع  وتقنيات  املحاكاة  وخوارزميات  االصطناعي، 
السكان إليجاد  بالرشاكة مع   ،)Augmented Reality(
أماكن خاصة لالجئني، لتحديد املواقع املتاحة إلسكانهم. 

 وبعد سلسلة من االجتماعات وورش العمل مع متخذي  �
القرار وأفراد املجتمع نجحت املبادرة يف تحديد)161( موقًعا 
)24.000( الجئ؛ مما شكل  يقارب  مناسًبا الستيعاب ما 
النواة األوىل لدمج الالجئني يف املجتمع، وقدم أنموذًجا  

عاملًيا جديًدا للحكومات يواكب تحديات العرص.

أوجه االبتكار في هذا النموذج 
عىل غرار مبدأ التلعيب، تستخدم الحكومات تقنيات  �

 Augmented Reality( واالفرتايض  املعزز  الواقع 
وأفكار  رؤى  ملعرفة  كأدوات   ،)and Virtual Reality
السياسات  ووضع  القرارات  التخاذ  سابقاً،  مرئية  غري 

املناسبة. 

االبتكار التكيفي.  �

االبتكار املوجه نحو التحسني. �
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ج( »فيروس زيــكا« - أستراليـــا 

»فريوس  � تفيش  العالم  أنحاء  جميع  يف  البلدان  شهدت 
لدى  الفريوس  عدوى  تتسّبب  أن  يمكن  والذي  زيكا«، 
خلقية.  بتشوهات  مصاباً  الرضيع  والدة  يف  الحوامل 
الحاملة  البعوض  لدغة  طريق  عن  زيكا  فريوس  وينتقل 

للفريوس، والذي يصعب استكشافه. 

غزو  � ولتحديد  املتنامي،  زيكا  فريوس  لتفيش  وللتصدي 
البعوض يف وقت مبكر، أطلقت حكومة والية كوينزالند-
أسرتاليا، مبادرة »Mozzie Seeker«، وهو برنامج يمّكن 
البعوض،  املواطنني من نرش مصائد  العلماء  اآلالف من 
واليت تعمل كنظام إنذار مبكر الكتشاف البعوض القادر عىل 

حمل الفريوس.

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
�  ،)Citizen Science( »تبين تطبيق مبدأ »علم املواطن 

املختصني يف  أو غري  الهواة  العلماء  تمكني مشاركة  وهو 
بشكل  لإلسهام  املنظمات،  أو  الحكومة  ترعاها  أنشطة 
فاعل يف البحث العلمي، ومعالجة التحديات املجتمعية. 

التوجه نحو تحديد هدف االبتكار . �

االبتكار املوجه نحو التحسني. �

ومــن خــالل االطــالع عــىل النمــاذج االبتكاريــة الــيت تعكــس 
ــكار يف القطــاع  ــز االبت ــق )االتجــاه األول( لتعزي ــة تطبي كيفي

الحكومــي، يمكــن اســتنتاج اآليت: 

إللقاء  � الوصول  إىل  املبتكرة  املستقبل  حكومات  تسعى 
واضعي  آراء  كانت  إن  املهمة،  اآلراء  جميع  عىل  الضوء 
استغالل  يف  تسهم  واليت  املواطنني،  آراء  أو  السياسات 
يف  ممكنة  تكن  لم  ووسائل  بطرق  البرشية  اإلمكانيات 

السابق.  

التكنولوجيـــــــــــــــة  � التقنيـــــــــــــــات  اســـــــــــــــتخدام  تعزيـــــــــــــــز 
واالفـــــــــــــــرتايض«  املعـــــــــــــــزز  الواقـــــــــــــــع   »تقنيـــــــــــــــات 
)Augmented Reality and Virtual Reality(؛ 
ــــــــــــالت  ـــــــــكار واملدخـــ ـــ ـــ ـــــــــرح األف ـــ ـــــــــن طـــ ـــ ـــــــــات مـــ ـــ ــــــــــــني الحكومـــ لتمكـــ

الجديـــــــــــــــدة.

خالل  � من  واملشرتكة،  املبتكرة  للحلول  املجال  إفساح 
تمكني األفراد الهواة أو غري املختصني، لإلسهام يف البحث 

.)Citizen Science( العلمي

تبتكر الحكومات أدوات وتقنيات متكاملة تجمع بني مبادئ  �
الرؤى السلوكية )Behavioral Insights(، ومبدأ التلعيب 
السلوكيات   عىل  املجتمع  لتحفيز   ،)Gamification(
والتغيري اإليجابي، وإلطالق العنان لوجهات النظر. ويوضح 
الشكل رقم )2( )بحسب تحليل بيانات منظمة التعاون 
تنفيذ  يف  العاملية  املمارسات  أبرز  والتنمية(،  االقتصادي 
أن  نرى  كما  السلوكية.  العلوم  من  املستمدة  الرؤى 
حكومات الدول بدأت باإلستعانة بتطبيق تقنيات ابتكارية 
السلوكية، ووسائل  الرؤى  متكاملة تجمع بني استخدام 
الحكومية  املؤسسات  التلعيب-يف  أخرى-كمبدأ  مبتكرة 
لتحقيق  ساساتها  وضع  عىل  ملساعدتها  الحكومية؛  وغري 
أهدافها الجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، و الصحية، 

عىل اعتبار تلك األهداف جزًءا من خطط التحول الوطنية.



سلوكية 
ن العلوم ال

ستمدة م
ى امل

يف تنفيذ الرؤ
ت العاملية 
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ل رقم )2(: أبرز املمار

شك
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استخدام التكنولوجيا ونماذج 
األعمال المبتكرة والبيانات 

المفتوحة )ضمن سياسة األبواب 
المفتوحة( الستطالع مجموعة من 

اإلمكانيات واالبتكارات، إليجاد طرق 
لفتح األبواب أمام المجتمع للتعرف 

على الدور المحوري للحكومة

OPENING DOORS

02
االتجاه الثاني

أدت البريوقراطية يف القطاع الحكومي إىل الحد من مشاركة املواطنني وتقليل 
املعرفة  أو  الوسائل  يمتلكون  الذين  أولئك  فقط  للسكان،  العامة  القيمة 
للتنقل يف هذه البيئة هم املستفيدون األكرب من الحكومة. ومع ذلك، فإن 
ظهور التكنولوجيا الجديدة، والبيانات املفتوحة، وظهور نماذج أعمال جديدة 
من  مجموعة  للحكومات، الستكشاف  مساحة  أتاحت  الخاص  القطاع  يف 

االحتماالت والفرص الجديدة. 

وهدف  واضحة  نتيجة  تحديد  نحو  املوجهه،  االبتكارات  هذه  مثل  وتسعى 
لفتح  استكشاف طرق  إىل  متغرية  بيئة  لتحقيق مهمة محددة يف  شامل، 
األبواب للجميع، للوصول إىل الفائدة للحكومة، وبما ينسجم مع مواجهة 

التحوالت الرئيسية اليت تحدث يف حياة الناس اليومية.





النماذج االبتكارية التي تعكس االتجاه الثاني:

لمنظمــــات  »الســــماح  أ( 
ــــاركة  ــــي مش ــــع المدن المجتم
الـمبانـــــــي الحكـــوميـــــة« 

-أمســــتردام 
الهولندية  � أمسرتدام  مدينة  السكانية يف  للكثافة  نظراً 

مقرتنة بنقص يف عدد املباين، والتكاليف املرتفعة نسبياً 
املكاتب  أو  املساحات  إيجاد  تجعل  املدينة؛  للتأجري يف 
تحدياً ملنظمات املجتمع املدين يف هولندا، حيث تصل 
تكلفة استئجار مكتب اجتماعات صغرية يف أمسرتدام 
لبضع ساعات إىل )280( دوالر. يف الوقت نفسه، هناك 
استخدامها،  يتم  اليت ال  الحكومية  املباين  العديد من 
منظمات  واحتياجات  مطالب  بسهولة  تليب  واليت 

املجتمع املدين.

لبلدية  � التابع  الرئييس  التكنولوجيا  مكتب  أطلق  لذا 
الحكومة الهولندية مرشوًعا مدته ثالثة أشهر، يسمح 
املباين  يف  غرٍف  استغالل  املدين  املجتمع  ملنظمات 
املباين  واختريت  كاٍف.  بشكل  املستثمرة  غري  الحكومية 
السهل  من  إنَّه  حيث  املبادرة،  لهذه  للبلدية  التابعة 
التعامل معها، عىل رشط أن تكون املنظمات ذات طابع 

اجتماعي. 

وكان أول املشاركني يف هذه املبادرة جمعية تقوم بتعليم  �
الالجئني »الربمجة« ليصبحوا مطوري برمجيات. 

وبسبب نجاح هذا التعاون؛ تم تمديد املرشوع من ثالثة  �
إىل ثمانية أشهر. ونرى أن هذه العملية تكمل الخدمات 
إيجاد طرق جديدة ملساعدة  البلدية، مع  تقدمها  اليت 

منظمات املجتمع املدين عىل القيام بمهامها. 

أهمية  � بمدى  الهولندية  الحكومة  إدراك  أن  يالحظ 
 Sharing( التشاريك«  »االقتصاد  مبدأ  من  االستفادة 
Economy( لتحقيق التنمية املستدامة، له أثر بشكل 
استجابة  والزوار،  للسكان  الحية  التجربة  عىل  كبري 
الحتياجات املجتمع بطريقة تعزز املصالح املشرتكة دون 
إعاقة النمو االقتصادي املحيل. وتأمل مدينة أمسرتدام 
يف توسيع مفهومها يف هذا املجال إىل مدى أبعد من 
مشاركة املباين فقط، إىل املشاركة يف استخدام املركبات 

وغريها من الخدمات األخرى.

أوجه االبتكار في هذا النموذج:
�  Sharing( التشاريك«  »االقتصاد  مبدأ  تطبيق  تبين 

واملرافق  األصول  مشاركة  تمكني  وهو   ،)Economy
الحكومية مع املجتمع؛ بهدف تعظيم كفاءة االستخدام 

واملنفعة العامة، عرب منصات اإلنرتنت الرقمية لتنظيم 
التبادل النقدي أو الضمين القتصاد املشاركة، وتحسني 

القيمة املضافة للحكومة.

االبتكار التكيفي. �

االبتكار املوجه نحو التحسني. �

ــة  ــن مــدي »حــــافــــالت  ب( 
سروابايا« -إندونيسيا )تحدي 

مواجهة التلوث البيئي(
املحيطات  � لتلوث  مصدر  أكرب  ثاين  إندونيسيا  تعد 

بالبالستيك يف العالم؛ إضافة إىل أنَّ أربعة من األنهار 
لديها هي من بني األكرث تلوثًا يف العالم. 

من  � طن  مليون   )190( من  يقرب  ما  إندونيسيا  تنتج 
البالستيكية كل عام، ومع ذلك فإّن معدل  النفايات 
تعد  وهي   ،)٪  7.5( نسبة  يتجاوز  ال  تدويرها  إعادة 

معدالت منخفضة باملقارنة مع البلدان األخرى. 

ويف إطار جهود الحكومة األندونيسية للحد من تلوث  �
املدن  أكرب  ثاين   - رسوابايا  أتاحت  العالم،  محيطات 
مجاناً  الحافالت  استخدام  لسكانها   ،- األندونيسية 
من  بداًل  البالستيكية  العلب  بجمع  التزامهم  مقابل 
إلقائها يف النفايات؛ حيث يمكن للركاب إحضار علب 
العامة، لدفع قيمة  بالستيكية مبارشة إىل الحافالت 
إعادة  مراكز  يف  الحافلة  بتذاكر  استبدالها  أو  الرحلة 

التدوير يف جميع أنحاء املدينة.

وعي  � تعزيز  يف  كبرياً  نجاًحا  التجربة  هذه  حققت 
السكان، وشعورهم باملسؤولية تجاه البيئة؛ إذ أظهرت 
ساعتان  مدتها  بالحافلة  رحلة  منح  أن  اإلحصائيات 
مقابل جمع )10( علب بالستيكية يساوي جمع)7.5( 
شهريًا.  الواحدة  الحافلة  من  البالستيك  من  طٍن 
ولذلك تم جمع ما يقارب )62( ألف كجم من النفايات 

البالستيكية. 

أن  � إىل  األندونيسية  رسوابايا  مدينة  مبادرة  وتهدف 
عام  بحلول  البالستيكية  النفايات  من  خالية  تصبح 

2020م. 

شجعت هذه الفكرة املبتكرة عىل: �

اســتخدام نظــام النقــل العــــام، والتقليــل مــن عــدد  أ( 
مدينــة  شــوارع  يف  الخاصــة  الســيارات  اســتخدام 
رسوابايــا املزدحمــة؛ ممــا أدى إىل تعزيــز وعــي الســكان 

وحمايتهــا. البيئــة  تجــاه  باملســؤولية  وشــعورهم 
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ــر، والتقليــل مــن نســبة  ب( تحســني عــادات إعــادة التدوي
ــات البالســتيكية يف املحيطــات.  ــوث، والنفاي التل

ج( استخدام وسائل النقل العام مجاناً.

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
»االقتصاد  � مبدأ  تطبيق  األندونيسية  الحكومة  تبنت 

من  للحد  وذلك   ،)Circular Economy( الدائري« 
األرضار الناجمة عن التغري البييئ، وإليجاد اقتصاد أكرث 
مالءمة للبيئة، من أجل تحقيق النمو البييئ املستدام 

طويل األمد؛ وذلك لتحسني جودة الحياة.  

التوجه نحو االبتكار.  �

االبتكار املوجه نحو التحسني.  �

 Travel« ج( النقل في المدن
as Benefit« - ساوث بيند، 
المتحــدة  الواليــات  إنديانــا، 

األمريكية 
حيث  � كبري،  عمراين  بزحف  بيند  ساوث  مدينة  تتميز 

يعيش السكان غالًبا عىل مسافة بعيدة عن العمل، 
مما يُلزم )89٪(من سكان املدينة استخدام الحافالت 

للسفر والتنقل. 

كثافة  � وذات  الحجم،  متوسطة  املدينة  ألن  ونظرًا 
البلدية  حافالت  نظام  فإّن  السكان،  من  منخفضة 
من  فقط   )٪3( يختار  إذ  عملًيا،  خيارًا  دائًما  يعد  ال 
الزمنية  للجداول  نظرًا  الحافالت؛  استخدام  السكان 
بعد  حافالت  وجود  عدم  -مع  للحافالت  املحدودة 
الدوام  -لعمال  األحد  ويوم  مساًء  السادسة  الساعة 
احتياجات  تلبية  من  الحافالت  تتمكن  لم  الجزيئ، 
األمثل  االستخدام  من  يقلل  مما  وهذا  املوظفني. 

للحافالت كوسيلة نقل للعمل. 

املنخفض  � الدخل  ذوو  املقيمون  ينفق  لذلك،  وفًقا 
ضعف إنفاق املتوسط الوطين عىل النقل، ويصل إنفاق 

عائداتهم  )55٪(من  نسبته  ما  الجنوب  يف  املوظفني 
عىل النقل.

بتطوير  � املدينة  حكومة  قامت  األمر؛  هذا  وملعالجة 
تطبيق )TaB(، َحيُث يُمّكن هذا التطبيق ألي شخص 
يف املدينة أن يحصل عىل سيارة تقله إىل الوجهة اليت 
ربط  خالل  من  دقائق  بضعة  يف  زر  بضغطة  يريدها 
املستفيدة  الجهات  وتستخدم  بالركاب.  السائقني 
 Waze(و )Uber( شبكة من مزودي وسائل النقل مثل
Carpool(؛ لتلبية احتياجات املوظفني وأرباب العمل 

الذين اعتمدوا الربنامج.

إىل  � املوظفني  املبادرة عيل ضمان وصول  ساعدت هذه 
العمل يف األوقات املحددة، وفتحت املجال لفرص عمل 
جديدة. كما ساعدت السائقني عىل زيادة إنتاجيتهم، 

وتقليل معدل دورانهم للحصول عىل ركاب.

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
طبق هذا النموذج مبدأ االقتصاد التشاريك القائم عىل  �

املنصات اإللكرتونية )Platform Economy(؛ لتنظيم 
التبادل النقدي والضمين بني أفراد املجتمع، حيث توفر 
املنصة العديد من املزايا منها: قلة التكلفة، وتحقيق 

عائد كبري، وسهولة االستخدام والكفاءة والراحة.

الشكل رقم )3(: االقتصاد الدائري الذي تبنته الحكومة األندونيسية

١
جمع القمامة

3
 بيع المواد القابلة إلعادة التدوير

للمصانع إلعادة تصنيعها

4
تقاسم األرباح مع المواطنين )مال، 

خدمات مجانية(

٢
فرز المواد القابلة إلعادة التدوير



بفكرة  � ما  حد  إىل  االقتصادي  النظام  هذا  ويرتبط 
املشاركة املجتمعية بني األفراد، خاصة وقت األزمات؛ 
بعًضا،  بعضهم  مع  املجتمع  فئات  تتكاتف  حيث 

لتحقيق املنفعة العامة للمجتمع والوطن. 

االبتكار التكيفي.  �

االبتكار املوجه نحو التحسني. �

ـــــــي  د( مســـــــح الســـــــجل الجنائ
 ،»Clear my Record«
كاليفورنيـــــــــا، الواليـــــــات 

المتحـــــــدة األمريكيـــــــة 
أشارت اإلحصائيات يف الواليات املتحدة األمريكية، إىل  �

لديهم  أشخاص  ثالثة  كل  بني  من  واحًدا  أن شخصاً 
يعيق  الجنايئ  التسجيل  إنَّ  حيث  جنائية،  سوابق 
األشخاص من العمل بمجاالت ذات عالقة بالجمهور، 
أو إكمال تعليمه، أو التقدم للحصول عىل قرض، أو 

تلقي الخدمات الصحية. 

�  »Code For America« يف مايــو 2018م، أطلقت منظمة
العام  القطاعني  بني  الفجوة  تعالج  منظمة  وهي   -
تطبيق  للتكنولوجيا-،  الفعال  باستخدامها  والخاص 
»مسح السجل الجنايئ« )Clear my Record(، وهي 
عملية آلية تساعد الحكومة عىل مسح جميع السجالت 
غري  كانت  اليت  املخالفات  عن  لألفراد  تلقائياً  الجنائية 
قانونية يف السابق وتم تقنينها، وذلك إلتاحة املزيد من 

الفرص أمام املواطنني للعمل، والتعليم، واإلسكان. 

عىل  � مجانية  أداة   )Clear My Record( تطبيق  يُعد 
اإلنرتنت، تساعد األشخاص الذين لديهم إدانات جنائية، 
من  إلكرتونياً،  السجالت  هذه  ملسح  طلب  تقديم  عىل 
ثم  ومن  دقائق،  عرش  يف  طلب  استمارة  تعبئة  خالل 
أو  املحامي  مع  التطبيق  خالل  من  إلكرتونياً  التواصل 

املساعد القانوين للتعامل مع القضية. 

ويتم من خالل التطبيق إدراج خوارزمية مفتوحة املصدر  �
أوراق  وتقديم  األهلية،  وتحديد  السجالت،  ملراجعة 
التخليص للمحاكم. كما يدعم التطبيق الرسائل النصية 
ورسائل الربيد اإللكرتوين بني العمالء واملحاميني، إذ إنه ال 

يتطلب الحضور الشخيص للمدعي عليه. 

استفاد آالف األفراد الذين لديهم سجالت جنائية من هذا  �
التطبيق  رسع  حيث  )Clear My Record(؛  التطبيق 
املواطن  عىل  والتكلفة  الوقت  ووفر  العملية،  إنجاز  من 

والحكومة. 

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
�   )Access to justice( الحرص عىل الوصول إىل العدالة

أمر بالغ األهمية، كونه املحدد للنمو الشامل، ورفاهية 
أنه يؤثر عىل األداء االقتصادي، ويتعلق  املواطن، كما 

مبارشة بالثقة يف الحكومة. 

االبتكار التكيفي.  �

االبتكار املوجه نحو التحسني. �

تعكس  اليت  االبتكارية  النماذج  استعراض  خالل  ومن 
القطاع  يف  االبتكار  لتعزيز  الثاين(  )االتجاه  تطبيق  كيفية 

الحكومي، يمكن استنتاج اآليت: 

أهمية تطبيق ما يُسمى بــ »االقتصاد الدائري« لبث الوعي  �
لدى املواطنني واستثمار املواد الضارة بالبيئة؛ لتكون ذات 
عائد اقتصادي، وقيمة مضافة تخدم الوطن واملواطن، 
الحياة.    جودة  وتحسني  املستدامة،  التنمية  وتحقق 
تستند الدول واملدن من مبدأ االقتصاد التشاريك القائم 

عىل املنصات اإللكرتونية.

»االقتصاد  � من  القصوى  االستفادة  تحقيق  إمكانية 
اإللكرتونية؛ الستثمار  التطبيقات  القائم عىل  التشاريك« 
وتحقيق عوائد أفضل للحكومات، من خالل االستخدام 

األمثل للمرافق واملعدات.

من  � إجراءاتها  يف  والترسيع  للعدالة،  الوصول  تسهيل 
يتوافق مع  بما  التطبيقات اإللكرتونية، وتطويعها  خالل 

الترشيعات ومتطلبات املواطن. 
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تحديث استخدام التكنولوجيا 
الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

MACHINE READABLE WORLD

03
االتجاه الثالث:

�  )Byte( »و »بايت )Bit( »يتم ترجمة العالم بشكل متزايد إىل وحديت »بِت
عمليات  تدعم  خوارزميات  ضمن  وإدراجهما  آلًيا،  قراءتهما  يمكن  اليت 

اتخاذ القرار وتطوير الخدمات. 

تدرك الحكومات اإلمكانات املبتكرة للبيانات املقروءة آلًيا، وأهمية إعادة  �
خالل  من  والترشيعات  السياسات  وضع  بها  يتم  اليت  الطريقة  صياغة 

جعلها قابلة للقراءة آلياً. 

لتقديم  � البرشية،  الخصائص  رقمنة  إىل  أيًضا  الحكومات  تسعى  كما 
خدمات مبتكرة. وتعد هذه الرثوة املتنامية للمحتوى القابل للقراءة آلًيا 
بمثابة وقود لجيل جديد من االبتكارات اليت تستخدم تقنيات ناشئة مثل: 

.)Block Chain( وسلسة الكتــل ،)AI( الذكاء االصطناعي
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النمــاذج االبتكاريــة التــي تعكــس االتجاه 
الثالث

والــلــوائــح  الــقــوانــيــن  أ( 
)الرقمية(  الذكية  التنظيمية 

- نيوزيالندا
يف إطار اهتمام الحكومة النيوزلندية بتنمية مجتمع رقمي  �

تقنية  استخدام  خالل  من  إلكرتونية،  حكومة  وتطوير 
املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها، لجعل العمليات 
لتقديم  وكفاءة،  شفافية،  أكرث  الحكومية  واإلجراءات 
خدمات حكومية ذات جودة إىل جانب مشاركة املواطنني. 

ويف الوقت الذي تقوم فيه الحكومة النيوزلندية بتحويل  �
إجراءاتها وخدماتها إلكرتونياً؛ فإنها تنتج كميات هائلة من 
البيانات واملعلومات اإللكرتونية، وتقوم بتحديثها بشكل 
البيانات متاحة لالستخدام،  مستمر؛ مما يجعل هذه 
وإعادة االستخدام والنرش بدون قيود، وكذلك جعل هذه 
البيانات مفتوحة للجهات الحكومية واملواطنني. وهذا ما  

يعزز مبدأ الكفاءة، والشفافية، واملساءلة.

ولذا، أطلقت الحكومة النيوزلندية مبادرة لتطوير النماذج  �
التقليدية للقوانني واللوائح التنظيمية املكتوبة إىل رقمية؛ 
الحكومية  الجهات  مع  املشاركة  عملية  لتسهيل  وذلك 

واملواطن.

�  )Open Data( املفتوحة«  »البيانات  سياسة  وتشكل 
أساساً لضمان تعاون ومشاركة الجمهور من أجل ابتكار 

وتطوير خدمات ذات قيمة أفضل. 

العرص  � ملواكبة  النيوزيالندية  الحكومة  مبادرة  ويتضح من 
إىل  التنظيمية  واللوائح  القوانني  كتابة  وإعادة  الرقمي، 
إلكرتونياً  قراءتها  يمكن  رقمية  رموز  وجود  )خوارزميات( 
لتطويرها  البرشية؛  للقراءة  القابلة  النسخة  مع  بالتوازي 
وتنفيذها وضمان سهولة استخدامها؛ من آجل تحقيق 
أفضل النتائج العامة كجزء من الخدمات الرقمية اليت تقدمها 

الحكومة النيوزيلندية للمواطنني واملنظمات الحكومية.

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
القوانني  � تصور  إعادة  يف  النيوزيالندية  املبادرة  تتلخص 

واللوائح »كمنصة مفتوحة« )Open Data(، ورقمنة هذه 
القوانني واللوائح )law as code(، وذلك لترتجمها القنوات 
الرقمية بسهولة أكرب، وتسهيل عملية املشاركة، وتخليص 

اإلجراءات املطلوبة بني الجهات الحكومية واملواطن. 

االبتكار التوقعي.  �

 االبتكار التكيفي. �

األراض  خرائــط  رســم  ب( 
رقمًيا وتصنيفها - كوينزالند، 

أستراليا
حولت بعض الحكومات القرارات، والخصائص، والبيئة  �

املحيطة بالبرش إىل بيانات يمكن قراءتها آلًيا.

والية  � لحكومة  التابعة  والعلوم  البيئة  وزارة  اعتمدت 
كوينزالند عىل التقنيات الناشئة لتعيني استخدام   األرايض 
وتصنيف تلقائًيا من خالل صور األقمار الصناعية؛ مما 

يتيح لها الرتكيز عىل العلوم بداًل من رسم الخرائط.

لألرايض  � املختلفة  االستخدامات  التقنية  هذه  تحدد  كما 
)مثل: الزراعة أو اإلسكان(، وهو أمٌر رضورٌي للحفاظ عىل 
التنوع البيولوجي، ومراقبة الكوارث الطبيعية، والتأهب 

واالستجابة لتفيش األمراض، ولتحقيق األمن الحيوي.

يمكن أن تكون املبادرة مفيدة أيًضا يف تقديم تحليل دقيق  �
الكبرية،  بالكوارث  تأثرها  املحتمل  للمحاصيل  وواقعي 
مثااًل  إال  ليس  هذا  والفيضانات.  املدارية  األعاصري  مثل: 
الحكومات  اليت تستخدمها  املبتكرة  بسيطاً عن األنظمة 
البيانات  الستخدام  املتزايد  النمو  وعن  املبكر،  لإلنذار 

والدمج بني املعرفة اإلنسانية واألدوات املبتكرة.

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
استفادت  � األسرتالية  الحكومة  أّن  املثال،  من  ويتضح 

من تحقيق التوزان بني اإلنسان واآللة من خالل تحليل 
اآليل  للتعلم  التنبئية  والخوارزميات  الضخمة،  البيانات 
التطبيقات  البرشية. هذه بعض من  الخصائص  لتقنني 
البيئة  مراقبة  أجل  من  الحكومات  تستخدمها  اليت 
أفضل؛  بشكل  للمواطنني  اليومية  واملمارسات  املادية 
كلها أدوات تحتاج إىل أفراد يتمتعون بالخربة الستخدام 

التقنية واالستفادة منها.

االبتكار املوجه نحو التحسني  �

ـــــــــة  ـــــــــن األدوي ـــــــــف ع ج( الكش
باســـــــــتخدام  المزيفـــــــــة 
الـــــــــذكاء االصطناعـــــــــي 
 )AI( وسلســـــــــلة الكتـــــــــل

)Block Chain( - منغوليـــا  
تعد األدوية املزيفة أكرب سوق لالحتيال يف العالم، وتمثل  �

تحديات كبرية لالقتصاد وتهدد حياة العديد من الناس، 
كما تهدر مليارات الدوالرات. 

تعاين من هذه  � اليت  الدول  تُعد جمهورية منغوليا، من 
املشكلة، حيث إن )40%( من األدوية يف أسواقها مزيفة.  
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القطاع  � مع  رشاكة  املنغولية  الحكومة  عقدت  لذلك؛ 
األدوية  من  دفعة  كل  وتتبع  الستكشاف  الخاص؛ 
والذكاء  تشني،  )بلوك  الحديثة  التقنيات  طريق  عن 
االصطناعي( الكتشاف هذه األدوية، من أجل القضاء عىل 

املنتجات املقلدة.

وقد، استخدمت الحكومة املنغولية تقنية سلسة الكتل  �
)Block Chain( لرقمنة وتتبع كل خطوة، من مراحل 
توريد أو استرياد الدواء، من الرشكة املصنعة إىل العمالء. 

وعند الجمع بني تقنية سلسة الكتل والذكاء االصطناعي،  �

يمكن هذا النظام تحديد األدوية املزيفة والتخلص منها. 
املشكلة،  املبادرة يف حل  أن تساعد هذه  وتأمل منغوليا 
وضمان حصول املستهلكني عىل األدوية األصلية الالزمة.

أوجه االبتكار في هذا النموذج: 
التكنولوجيا الناشئة  �

االبتكار التوقعي.  �

املوجهه نحو االبتكار. �

مجموع

هندوراس

المكسيك
بربادوس

فنزويال

البرازيل

تشيلي

األرجنتين
جنوب أفريقيا

كينيا

موريشيوس

سنغافورة

تايالند

اليابان

كوريا الجنوبية

الصين
إسرائيل

لوكسمبورغ

مالطا

سويسرااستونيا

إيطاليا النمسا

النرويج
فنلندا

بلجيكا

الدنمارك
السويد

هولندا

فرنسا

المملكة المتحدة

ألمانيا
أوكرانيا

روسيا

جمهورية 
جورجيا

كازاخستان

الهند

غانا

السنغال

أستراليا

بابوا غينيا 
الجديدة

كندا

الواليات المتحدة 
األمريكية

كمبوديا

فلسطين

تونس

هونج كونج

اإلمارات العربية 
المتحدة

الشكل رقم )4(: مبادرات الدول يف تطبيق تقنية البلوك تشني  

اســتخدام  )تحديــث  الثالــث  االتجــاه  اســتعراض  خــالل  مــن 
التكنولوجيــا الرقميــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت(، 

يمكن استنتاج اآليت:

�  ،)Open Data( املفتوحة«  »البيانات  قراءة  تمكني 
وتسخريها لتقديم خدمات رسيعة وموثوقة.

تعمل العديد من الدول عىل صياغة قوانينها وترشيعاتها  �

الخدمات  تقديم  لتسهيل  الرقمية،  الرموز  باستخدام 
العدلية.

التجارب مستمرة لرقمنة خصائص البرش.  �

ترى الحكومات إمكانيات هائلة يف التكنولوجيا، إال أنه يف  �
 Risk( الوقت ذاته يجب توقع املخاطر والعمل عىل إدارتها

.)Management

 )block chain( )تتخذ الحكومات خطوات لتطوير اسرتاتيجيات تتعلق باتخاذ نهج عميل لتطوير )سلسلة الكتل
يف القطاع العام. ويوضح الرسم البياين أن الحكومات يف اآلونة األخرية تستثمر - وبشكل كبري - يف أبحاث 

التجارب ملبادرات تقنية لتطبيقات )البلوك تشني(؛ حيث أطلقت )47( دولة عىل األقل يف جميع أنحاء العالم أكرث 
من )200( مبادرة متعلقة )بالبلوك تشني(.



نستنتج من التقرير أربعة عوامل أساسية مرتابطة مع بعضها، 
يمكنها أن تفتح باب االبتكار أال وهي: التغلب عىل الحواجز 
االقتصادية، واالستفادة من أفكار املواطنني واألشخاص الذين 
يطرحونها، وبناء عالقات مفتوحة، وشفافة وقائمة عىل الثقة 
مع املواطنني، وتمكني ثقافة تدعم االبتكار. كما يمكن تعظيم 

االستفادة منها يف مجال التعليم من خالل ما يأيت:- 

 )Gamification( »تضمين مبــدأ »التلعيــب
في التعليم 

وتحديد  � التقييم  يف  التقليدية  األساليب  أّن  إىل  نظراً 
مستويات الذكاء لم تعد فاعلة يف العرص الحايل، وال تعرّب 

عن قدرات الفرد عىل التأقلم مع التطورات الرسيعة اليت 
تشهدها مختلف القطاعات ونواحي الحياة، وإىل أهمية 
املناهج  محتوى  من  أهم  الطالب  لدى  الخيال  تحفيز 
الدراسية وااللتزام بها، لذا تعدُّ منهجية التعلم باللعب 
يف  عليها  االعتماد  يمكن  اليت  الوسائل  أهم  من  واحدة 
عىل  قادرين  يكونوا  بحيث  للطلبة  املبكر  اإلعداد  مرحلة 
الصعب  اليت من  املستقبلية،  التطورات  مواكبة مختلف 

اإلملام بها جميعاً اليوم.

يف  � النظر  عادة  رضورة  عىل  الحديثة  الدراسات  وأكدت 
تبنيها  يف  انفتاحاً  أكرث  تكون  بحيث  التعليمية؛  األنظمة 
النظر  إعادة  وإىل رضورة  الجديدة،  التعليمية  لألساليب 

األدوات والمــوارد لقياس االبتكار 
المستخدمة في هذا التقرير  

إمكانيــة اســتفادة الســلطنة مــن العوامــل المحفزة 
لالبتكار في المؤسسات الحكومية:

لجعل االبتكار أكرث سهولة وقابلية للنرش لدى الحكومات،  �
التابع   )OPSI( الحكومي  القطاع  يف  االبتكار  مرصد  قام 
بتطوير   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 
ثالثة موارد جديدة للمبتكرين من القطاع الحكومي، وهي؛ 

الحــاالت  لدراســة  إلكترونيــة  منصــة   )١(
االبتكارية؛  � الحاالت  لدراسة  إلكرتونية  منصة  تطوير 

تخص  ابتكارات  أي  جمع  للمرصد  املنصة  تتيح  حيث 
السياسات  صانعي  مع  ومشاركتها  الحكومي،  القطاع 
بالدول؛ بهدف املساعدة يف نرش الحلول واألفكار الجيدة 
التحديات.  أبرز  معالجة  يف  ستسهم  واليت  والجديدة، 

https://oecd-opsi.org/case_type/opsi

  Toolkit Navigator – ٢( أدوات المستكشف(
توجيه  � خالل  من  الدعم  الحكومي  االبتكار  مرصد  يوفر 

أدوات  من  واسعة  مجموعة  إىل  الحكومية  الجهات 
املستكشف«  »أدوات  بـــ  وتسمى  لالبتكار،  وعنارص 

 .)Toolkit Navigator(

األفراد  � مساعدة  إىل  املستكشف«  »أدوات  وتهدف 
واملؤّسسات عىل ابتكار األفكار الجديدة، وتبّنيها وتكييفها 
وفقاً الحتياجاتهم الخاّصة. فهي تعدُّ سهلة االستخدام، 
العاملني  املستخدمني  ملساعدة  ومصّممة  والتطبيق، 
بتنفيذ  مبارشة  البدء  من  وتمكينهم  التنمية،  يف مجال 
نظريّات  إىل  األدوات  هذه  وتستند  املبتكرة.  األعمال 

والتصميم  االبتكار،  مجاالت  يف  قائمة  وممارسات 
وتطوير األعمال. وبعد إجراء دراسة معّمقة ملئات األدوات 
انتقاء  يتّم  بحيث  االبتكار،  عالم  يف  اليوم  املستخدمة 

أفضلها وإتاحتها للمستخدمني.

رضورية  � أساسية  تمكني  عوامل  األدوات  هذه  وتعترب 
من  تُمكن  واليت  الحكومية،  الخدمات  لتحسني 
والتوصل  املبادرات  وتطوير  العام،  القطاع  يف  التحول 
القطاع الحكومي، بحيث  إىل حلول مبتكرة تعزز كفاءة 
اليت  الخدمات  تحسني  من  السياسات  لراسمي  تسمح 
االطالع  يمكن  والرشكات.  لألفراد  الحكومة  تقدمها 
اإللكرتوين: املوقع  عرب  االبتكار  وعنارص  أدوات   عىل 

https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator

)3( ورش للمبتكرين 
يُنظم املرصد ورشة عمل للحكومات لبناء فهم مشرتك  �

لديها،  االبتكار  أنشطة  وتحليل  مؤسساتها،  يف  لالبتكار 
)أو  املختلفة  االبتكار  أنشطة  دعم  كيفية  عن  والكشف 
عدم ذلك( وتقييم رصيد االبتكار. كما تعمل الورش عىل 
أنشطة  وتطوير  التوجيه،  وإعادة  للتتبع،  خطط  وضع 
واستثمارات مبادرات الحكومات يف مجال االبتكار. ويمكن 
التواصل باملرصد لتحديد موعد ورشة عمل، كما يمكن 
أدناه: املوقع  طريق  عن  الورشة  مواد  وتنزيل   االطالع 

 https://oecd-opsi.org/facets-workshop

في مجال التعليم	 



27

يف النظام الحايل. وأكدت كذلك عىل أن تؤخذ املؤسسات 
مضامني  تكثيف  من  التخفيف  االعتبار  بعني  التعليمية 
عىل  ذلك  من  بداًل  والرتكيز  الجديدة،  الدراسية  املواد 
خالل  من  املطلوبة  املهارات  اكتساب  كيفية  يف  التفكري 
منصات  من  يتخذ  تعليمي  محتوى  وإعداد  االبتكار، 

اللعب وتطبيقاته أساساً لذلك. 

من الرضوري التمييز بني مفهومني، األول هو التعلم باللعب، 
والثاين هو األلعاب املبنية عىل أسس التعلّم. ويتطلب تطبيق 
وجعل  التعليمية،  املنظومة  يف  كامالً  تغيرياً  األول  املفهوم 
اللعب والتحفيز جزءاً من منهجية التعليم ومن سبل إدارة 
من خالل  فيتم  الثاين،  املفهوم  أما  الدراسية.  واملادة  املنهج 
اختيار أفضل تطبيقات األلعاب التعليمية املوجودة يف املتاجر 
الذكية،  تنزيلها عرب مختلف األجهزة  يتم  اإللكرتونية، واليت 

وتوجيه أعضاء هيئة التدريس والطلبة لالستفادة منها. 

املحددات  � مراعاة  فينبغي  الثاين  باملفهوم  األخذ  وعند 
اآلتية:

املعنية  الجهات  وتعتمدها  عليها  ترشف  أن  رضورة  أ( 
العايل  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  )وزاريت  بالتعليم 
ومراحلها(،  أنواعها  بمختلف  التعليمية  واملؤسسات 
لتنئش مسابقات عىل الصعيد الوطين لتطوير التطبيقات 

اإللكرتونية الهادفة.

ب( إيجاد أجواء تنافسية بني الطلبة، وتقديم حوافز وجوائز 
للفائزين واملشاركني.

ج( رضورة أن يكون هناك توجهاً لدى الجهات املعنية للبدء 
يف تصميم وطرح األلعاب التعليمية لتحقيق األهداف 
إذ  وإثارة فضوله،  الطالب،  وتحفيز خيال  التعليمية، 
إن األساليب التعليمية القديمة لم تعد تليب احتياجات 
محيطه  مع  يتفاعل  أصبح  الذي  وفضوله  الطالب 
بطريقة أكرث ديناميكية وتفاعلية من العقود السابقة، 
األمر الذي يدفع القائمني عىل التعليم إىل ابتكار الوسائل 

املناسبة للتمكن من مخاطبة الطلبة بلغة العرص.

املستخدمني  الطلبة  لدى  املنزل  التطبيق  خالل  من  د(  
للربنامج، يمكن للجهات املعنية واملؤسسات التعليمية 
للطلبة  الجديدة  واإلمكانيات  النظر  وجهات  فهم 
التعليمية  البيئة  لتحسني  منها  فائدة  أقىص  لتحقيق 

واالرتقاء باملستوى التحصييل و املهاري للطلبة.

التطبيقات  يف  الطلبة  وإمكانيات  قدرات  فهم  رضورة  هـ( 
باللعب  املتعلقة  الربامج  وخاصة  اإللكرتونية، 
املستويات  أفضل  لتحقيق  وتوجيهها  واملسابقات، 
يفيدهم  فيما  الطلبة  ألوقات  استثماراً  التعليمية؛ 

وينمي مهاراتهم.

 إدراج تقنيــــــــات الواقـــــــــع المعـــــــــــزز
 )Augmented Reality( والواقع االفتراضي 

)Virtual Reality( لتعزيز العملية التعليمية 
تدخل تكنولوجيا الواقع املعزز والواقع االفرتايض يف العديد  �

التعليمي،  املجال  ومنها  واملجاالت،  االستخدامات  من 
القدرة  لديها  إذ  أوسع.  آفاق  إىل  التعليم  عملية  لتنقل 
وتعريض  والرقمي،  الواقعي  العاملني  بني  الجمع  عىل 
الطلبة لتجارب وبيئات جديدة تصب يف مصلحة العملية 

التعليمية. 

الدراسية  � واملقررات  املناهج  إىل  بعد جديد  إضافة  إمكانية 
من خالل استخدام تقنييت الواقع االفرتايض )VR( والواقع 
البيئة  يف  الطلبة  العنان إلمكانيات  )AR(، إلطالق  املُعزَّز 
اصطحاب  تخيل  يمكن  املثال،  سبيل  عىل  التعليمية. 
مشاركة  يمكنهم  كما  إفريست،  جبل  قمة  إىل  الطلبة 
تجاربهم مع زمالء الدراسة من خالل إنشاء بيئة افرتاضية 

تفاعلية.  

يمكن لهذه التقنيات إضفاء الحيوية عىل املفاهيم املجردة؛  �
إذ يستطيع املعلم عىل سبيل املثال، تقديم نظرة رسيعة 
داخل قلعة ُعمانية أو أحد املتاحف أو املواقع األثرية، أو 
اصطحابهم يف جولة للنظام الشميس، باستخدام تقنية 
الواقع املعزز، حيث أصبح من املتاح اآلن عرض العنارص 
االفرتاضية. وهكذا ستصبح العملية التعليمية ممتعة، 
ويسهل عىل املعلم آلية توصيل املعلومة للطلبة، والخروج 

عن اإلطار التقليدي للعملية التعليمية. 

أهمية استثمار الحكومة يف تكنولوجيا الواقع االفرتايض  �
باستخدام  بالتعليم  املختصة  الجهات  وقيام  واملعزز، 
الدراسية  الفصول  يف  وإدراجها  التكنولوجيا  هذه 
يف  الخربة  الطالب  إكساب  بهدف  الوطنية؛  واملناهج 
تحديد املشكلة، وتصميم الحلول، وتشجيع التصميم 
اآلخرين،  مع  والتعاون  واإلبداع،  واالتصال  واالبتكار 

باستخدام هذه التكنولوجيا. 

الخاص  � والقطاع  الحكومة  بني  الرشاكة  إيجاد  أهمية 
أجهزة  مثل  التقنيات،  هذه  يف  البحث  لتشجيع 
االستشعار 3D، وأجهزة تتبع الحركة، الستخدامها يف 

الصناعات واإلنتاج. 

 تعزيــــــــــــــز مبــــــــــدأ »علــم المواطــن«
)Citizen Science( فــي العملية التعليمية 

لمادة العلوم  
تطوير  � عىل  الجهود  برتكيز  الدويل  املجتمع  استمرار  مع 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مناهج  وتدريس 
الدراسية،  املستويات  جميع  يف   )STEM( والرياضيات 



والذي يعد رضورياً ملواكبة املهارات املطلوبة ملستقبل العمل. 
يمكن االستفادة من مبدأ »علم املواطن«، يف تعليم مادة 
العلوم يف املدارس. حيث يتيح هذا املبدأ مشاركة الطلبة 
ومعالجة  البيئية،  العلوم  يف  مبارشة  املدرسة  نس  يف 
ويمنح  الحالية،  املجتمعية  البيئية  االستدامة  تحديات 
البحث  ويعزز  العلمية  للعملية  فهًما  الطلبة  ذلك 

العلمي. 

�  )Citizen Science( املواطن«  »علم  مبدأ  يشمل 
مجموعة  يف  يشاركون  األعمار،  جميع  من  متطوعني 
من  العلمي،  والبحث  العلمية  األنشطة  من  متنوعة 
حيث معرفة أنواع الطيور إىل مراقبة نوعية املياه، وحىت 

تحديد معالم سطح القمر. 

من  � وتحليلها  جمعها  تم  اليت  البيانات  استخدام  ويتم 
املرتبطني  العلماء  أي  متطوعني،  محرتفني  علماء  قبل 
بجامعة أو مؤسسة بحثية أخرى أو متطوعني، ويقومون 
باستخدامها يف الدراسات البحثية، وتسهيل الوصول إىل 
العلماء  فإن  وبالتايل؛  ومنطقية،  واقعية  عملية  نتائج 
املواطنني )سواًء كانوا علماء هواة أو طلبة( يقدمون إسهامات 
واالبتكار. العلمي  والبحث  العلوم  تطوير  يف  حقيقية 

   )Circular Economy( تبني االقتصاد الدائري
أصبح االنتقال من اقتصاد مسطح قائم عىل االستخراج  �

واالستهالك والهدر إىل اقتصاد التجديد والتدوير، أولوية 
متزايدة لصانعي السياسات حول العالم. 

القتصاد  � متكاملة  رؤية  الدائري  االقتصاد  مفهوم  يقدم 
مستدام يحافظ عىل املوارد، من خالل تعزيز إعادة تدويرها 
باالعتماد عىل تقنيات الذكاء االصطناعي وسالسل الكتل، 
حاضنة  بيئة  تأسيس  عىل  الدائري  االقتصاد  يقوم  كما 

لالبتكارات يف مجال البيئة.

املنتجات  � تكون  أن  الدائري  االقتصاد  نموذج  يتطلب 
مصّممة للفرز، وفصل وإعادة استخدام املواد والتطبيقات 

املفيدة للمخلفات الثانوية والنفايات.

البيئية  � اآلثار  تخفيف   )1( عىل  الدائري  االقتصاد  يعمل 
يف  كبرية  وفورات  يحقق  و)2(  كالنفايات،  السلبية 
للصناعات؛  التنافسية  القدرة  من  يزيد  و)3(  التكاليف، 

ويوفر فرص عمل.

الدائري يف السلطنة عن  � يمكن تبين مفهوم االقتصاد 
العلب  باستبدال  املجتمع  فئات  جميع  تحفيز  طريق 
)بالنقود  مثال  أخرى،  مخلفات  أي  أو  البالستيكية 
املنتجني  بني  املعارف  وتبادل  املجانية(،  الخدمات  أو 
واملرتبطني  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  واملستهلكني 
بمفهوم االقتصاد الدائري؛ وذلك لتحقيق بيئة مؤهلة، 

الحيوية  القطاعات  نمو  لدعم  مستدامة  تحتية  وبنية 
االقتصادية واالجتماعية.

تطبيق »االقتصاد التشــاركي« القائم على 
المنصات اإللكترونية في القطاع الحكومي 

 Sharing Economy
االقتصاد التعاوين أو ما يُعرف باالقتصاد التشاريك عاملياً،  �

يقوم  ُمستدام،  اجتماعي  طابع  ذو  اقتصادي  نظام  هو 
عىل فكرة طرح أصول مادية لالستخدام العام عن طريق 
األطعمة،  توصيل  خدمات  مثل:  اإللكرتونية،  املنصات 
األجرة،  سيارات  وخدمات  املركبات،  تأجري  وخدمات 
مواقف  مساحات  وتأجري  الكهربائية،  األجهزة  وتأجري 
السيارات، وتأجري الغرف واملكاتب اإلضافية، والعديد من 
ل عرب  املجاالت األخرى، بواسطة تطبيقات إلكرتونية تُحمَّ
الهواتف الذكية. ويتعدى نظام االقتصاد التشاريك األنماط 
النظر إىل تجارة الخدمات والسلع. ويتوقع  التقليدية يف 
أنَّ هذا االقتصاد سيشكل ما نسبته )10%( من اقتصادات 

كربى الدول كأمريكا والصني بحلول العام 2020م.

ويشمل هذا النظام اإلبداع، واإلنتاج، والتوزيع، واإلنجاز،  �
بني  واملهارات  والخدمات  للبضائع  التشاريك  واالستهالك 
وتأخذ  واإلنتاجية.  التجارية  واملنشآت  األفراد  مختلف 
يف  تعمل  أنها  إال  األشكال،  من  العديد  األنظمة  تلك 
تزويد  أجل  من  املعلومات؛  تقنية  تعزيز  عىل  مجملها 
باملعلومات  الربحية  وغري  الحكومية  واملؤسسات  األفراد 
اليت تساعدهم يف توزيع البضائع والخدمات، ومشاركتها، 

وإعادة استغالل الطاقات واملساحات املهدرة والفائضة.

ونالحظ أنَّ هذا النوع يخدم كل القطاعات وباألخص تلك  �
املتعلقة بالخدمات اللوجستية، واليت تقوم عىل منصات 
فعىل  تحميلها؛  يمكن  تطبيقات  خالل  من  إلكرتونية 
سبيل املثال: توفري خدمات توصيل األغذية أو منتجات 
 )UBER( »أوبر«  رشكة  كمرشوع  نقل  توفري  أو  أخرى 
التشاريك،  لالقتصاد  ناجح  نموذج  أقوى  يعد  الذي   –
حيث تقدر قيمة الرشكة يف السوق بــ 62 مليار دوالر-، 
الزبون  بني  وصل  كحلقة  إلكرتوين  موقع  خالل  من 
العثور  من  املبادرة  تمّكن  إذ  السيارات؛  أصحاب  وبني 
عىل  وتعمل  مهمة.  أي  إنجاز  يف  يساعدك  عىل شخص 
لتقديم خدمات  السيارة  استثمار جهد، ووقت أصحاب 
نقل البضائع لكسب املال. فهنا نجد بأن الرشكة اليت تدير 
التطبيق تعمل كوسيط بني الطرفني لتحقق عدة أهداف، 
وهي الربح املبارش للرشكة، والربح املبارش للسائق الراغب 
ورسيعة  منظمة  خدمة  وتقديم  فراغه،  وقت  باستثمار 

لصاحب الطلب.

ويمكن تعزيز عملية تطبيق مبدأ االقتصاد التشاريك يف  �
القطاع التعليمي بالسلطنة من خالل إتاحة استخدام 
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الرياضية،  الصاالت  واستثمار  املدرسية،  املرافق 
واملكتبة،  التعلم،  ومصادر  املعشبة،  واملالعب 
ومختربات التقنية والحواسيب، واملرافق األخرى، من 
الخاص؛ لالستفادة منها واستثمارها يف  القطاع  قبل 
الفرتة املسائية بعد ساعات الدوام املدريس ويف اإلجازة 
الصيفية، بوجود طاقم إداري وتقين متخصص لتقديم 
للمكتبات،  أمناء  مثل  املجتمعية،  الخدمات  أفضل 
رياضية،  وأنشطة  ومدربي سباحة،  ومرشيف مالعب، 
وأخصائيني يف مجاالت التقنية والحاسوب، ومختربات 
العلوم ، وخدمات تخصصية أخرى يف املجاالت الرتبوية 
واإلنسانية. حيث يمكن تحديد عدد معني من املدارس 
وتحويلها  منطقة،  كل  طبيعة  عىل  بناًء  والية  كل  يف 
املجتمع،  أفراد  مع  التواصل  تعزيز  يف  تسهم  ملدارس 
خالل  من  تُقدم  األنشطة  من  متميزة  شبكة  وتوفري 

كوادر متخصصة.  

ونجد أنَّ نظام االقتصاد التشاريك هو أحد الحلول املثىل  �
لتحريك االقتصاد، وتعزيز ثقافة ريادة األعمال، وتوفري 
عمل،  عن  الباحثني  عدد  من  وتقليص  عمل،  فرص 
تصاعديًا،  منحًى  اآلخذة  املنتجات  أسعار  وخفض 
علًما  كبرياً.  قدراً  منها  يُهدر  اليت  املوارد  عىل  والحفاظ 
بأّن العروض القائمة عىل املشاركة ترتكز عىل مجموعة 
االقتصادي،  والتمكني  والشفافية،  كالثقة  القيم  من 
وترسيخ قيم العمل والثقة املتبادلة واألصالة، واملرونة 

املجتمعية، والرتابط بني البرش.

الحكومية  � الجهود  تضافر  من  البد  ذلك؛  ولتحقيق 
عام  بشكل  والتجارة  األعمال  وقطاع  املدين  واملجتمع 
بأقىص  وتفعيله  النظام  بهذا  الوعي  لزيادة  أو خاص؛ 

طاقة، مع رضورة وجود ترشيعات ترسع من تطبيقه.

تطوير الذكــــاء االصطناعي في المنظومة 
التعليمية 

تحقِّق  � أنظمة  تطوير  إىل  االصطناعي  الذكاء  علم  يهدف 
منه،  أفضل  أو  البرش  بذكاء  شبيه  الذكاء  من  مستوى 
فالهدف هو وضع املعارف البرشية داخل الحاسوب ضمن 
الحاسوب  يستطيع  ثم  ومن  املعرفة،  بقواعد  يُعرف  ما 
والقيام  القواعد،  هذه  يف  البحث  الربمجية  األدوات  عرب 
باملقارنة والتحليل، من أجل استخالص واستنتاج أفضل 
األجوبة والحلول للمشكالت املختلفة. وهذا يشبه ما يقوم 
به اإلنسان عندما يحاول حل مشكالت جديدة تصادفه 
يف حياته اليومية، اعتماداً عىل خرباته وتجاربه السابقة، 
يف  مهاراته  خالل  ومن  املحتملة،  للنتائج  توقعاته  وعرب 

االستنتاج واملفاضلة بني أحنس الحلول املتاحة.

مجاالت  � يف  دة  متعدِّ تطبيقات  االصطناعي  وللذكاء 
مختلفة، ومن أبرزها: األنظمة الخبرية، وتمييز الكالم، 

وصناعة  الطبيعية،  اللغات  ومعالجة  الحروف،  وتمييز 
وتمييز  )الروبوت(،  اآليل  واإلنسان  واأللعاب،  الكالم، 
القرار،  ودعم  )النظر(،  والرؤية  واألشكال،  النماذج 

والتعلم والتعليم.

السلع  � تحسني  عىل  االصطناعي  الذكاء  ويعمل 
والخدمات الحالية من خالل تمكني أتمته العديد من 
طبيعة  تشكيل  تعيد  أن  يمكن  كفاءة  لزيادة  املهام؛ 

عملية االبتكار وتنظيم البحث والتطوير.

االصطناعي  � الذكاء  مجال  يف  الحكومات  مبادرات  إن 
شهدت إقبااًل واسعاً من مؤسسات القطاعني الحكومي 
نتائجه  انعكست  كبرياً،  اهتماماً  أبدت  اليت  والخاص، 
إيجاباً عىل قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعليم، الذي 

سجل نمواً هائالً يف اآلونة األخرية.

من  � قريباً  الدراسية  الفصول  تنتقل  أن  املتوقع  ومن 
من  مزيج  استخدام  إىل  للتعلم  التقليدي  اإلطار 
الروبوتات والذكاء االصطناعي املصمم حسب الحاجة. 
من  الطلبة  من  ومتزايدة  كبرية  نسبة  وستستفيد 
الروبوتات اليت تتسم باالستمرارية واملرونة، كما سيتحرَّر 
معلمو الصفوف من األمور اإلدارية وسيتفرغون للرتكيز 

عىل الطلبة.

الذكاء  � يوفر  التعليمية؛  العملية  وتحسني  ولتطوير 
مواد  يف  للطلبة  الدعم  متواصل  بشكل  االصطناعي 
مع  واللغات،  والعلوم   الرياضيات  مثل  أساسية، 
مختلف  مع  التفاعالت  من  ذاته  الوقت  يف  التعّلم 
الطلبة، وتحسني تجاربهم إىل مستويات غري مسبوقة.

تبين  � األهمية  من  بالسلطنة  التعليم  بمنظومة  ولالرتقاء 
رشكات  مع  الرشاكة  خالل  من  االصطناعي،  الذكاء 
تجربة  ورضورة  الخاص،  للقطاع  التابعة  التكنولوجيا 
اليومية  الذكاء االصطناعي وتوظيفه يف األنشطة  تطبيق 
اآلن  املعلمني  بمقدور  بات  إذ  صفوفهم؛  داخل  للطلبة 
ما  بالطلبة، وكذلك معرفة  الخاصة  التعلّم  أنماط  فهم 
يمكن توقعه من صفوفهم الحالية. حيث يمكن للذكاء 

االصطناعي القيام باآليت:

االمتحانات  � كتصحيح  األساسية  التقييم  عمليات  أتمتة 
املعلّمني من أجل  الوقت عىل  الواجبات؛ لتوفري  وتقييم 
حصولهم  وضمان  للطلبة،  الوقت  من  مزيد  تكريس 
عىل درجات منصفة، من املدارس ووصواًل إىل مؤسسات 

التعليم العايل. 

الحصص  � تقديم  الخربة يف  املعلمني ذوي  دور  استكمال 
اإلضافية لتقوية مهارات الطلبة وتنميتها، وتستطيع هذه 
يف  األكفاء  املعلمني  توفر  شح  مشكلة  تحل  أن  التقنية 

بعض املجاالت.



رصد أداء الطلبة مع الوقت، والتنبؤ بمدى حرص الطالب  �
حضور  معدالت  ومقارنة  معينة،  حصص  حضور  عىل 

الطلبة خالل فرتات زمنية محددة.

التعلّم  � أنماط  عن  للرتبويني  شاملة  معلومات  توفري 
من  فرتة  مدى  عىل  تقدمه  ورصد  طالب،  بكل  الخاصة 
التعلّم  أساليب  وتحديد  معينة،  دروس  يف  أو  الزمن 
اكتسابهم  مدى  وقياس  طالب عىل حدة،  لكل  املفضلة 

املهارات املستهدفة يف مختلف املراحل و املستويات.

إيجاد طرق تعليمية أكرث فاعلية، وتطوير عادات تعلمية  �
أفضل.

إتاحة الصفوف اإللكرتونية للطلبة وهم يف منازلهم، مع  �
الصف  يف  زمالئهم  مع  ذاته  الوقت  يف  تفاعلهم  ضمان 

ومعلميهم.

تقييم مناهج التعليم وتطويرها، وتحديثها باستمرار وبما  �
يتوافق مع التقدم العلمي والتكنولوجي.  

سيكمن تحدي تطبيق الذكاء االصطناعي يف التعليم، يف 
البنية التحتية اليت يحتاجها العالم الرقمي كالفصول  توفري 
بإنرتنت عايل الرسعة والسعة وقليل  بأجهزة متصلة  املزودة 
التكلفة. وكذلك الحاجة إىل تجهيزات مشابهة يف منازل الطلبة.

وهي عوائق قد تكون يف طريقها للحل مع انخفاض تكلفة  �
املجانية،  اإلنرتنت  شبكات  وتواُفر  واالتصال،  األجهزة 
الدول.  من  كثري  يف  وأدائها  اإلنرتنت  رسعة  وتحنسُّ 
بالتخيل  املعلمني وأولياء األمور  إقناع  والتحدي األكرب يف 
عن الطرق التقليدية يف التعليم واالنخــراط بحماســة يف 
هذه الثورة الجديدة اليت تحمل كثرياً من املنافع لألجيال 

الجديدة وبالتايل للمجتمع ككل.

ال بد من اإلشارة هنا إىل أنه ال يفرتض بالذكاء االصطناعي  �
أن يحل كلياً محل الذكاء الفطري أو الطبيعي؛ فالغرض 
االستغناء  أو  املدرسية  الفصول  املعلم يف  استبدال  ليس 
عن املختصني يف املوارد البرشية، وإنما أن يعمل العقل 
البرشي جنباً إىل جنب مع العقل االصطناعي يف توليفة 

محسوبة متقنة ومقننة.

في المجاالت اآلخرى	 
لتقديم  الحكومية  الخدمات  قطاع  يف  االبتكار  تعزيز  جاء 
مقرتحات فاعلة تسهم يف إيجاد حلول ؛  وذلك بهدف تحسني 
النفقات،  وتخفيض  والفعالية،  الكفاءة،  ورفع  األداء، 
وزيادة الناتج املحيل اإلجمايل، والرشاكة مع املجتمع املحيل 
كهدف رئييس لالبتكار، وذلك من خالل توظيف الحكومات 
الكتل  الذكاء االصطناعي وسلسلة  الناشئة مثل  للتقنيات 
والواقع  االفرتايض  الواقع  وتطبيقات   ،)Block Chain(

املعزز، اليت تعد نقلة نوعية تدعم األداء الحكومي املتقدم.

يف  لالبتكار  الناشئة  التقنيات  هذه  من  االستفادة  ويمكن 
الصحة،  كمجال  الحكومي،  القطاع  يف  أخرى  مجاالت 
والتنمية االجتماعية، واإلعالم،  واإلدارة، والطاقة املتجددة، 
والعمليات،  والنقل،  والزراعة،   البيئية،  واالستدامة 
والخدمات، واملجال االتصايل. كما يمكن تعظيم االستفادة 

منها من خالل اآليت : 

التكنولوجــي  االبتــكار  إمكانــات  تســخير 
»االقتصــاد  لتســريع  الذكيــة  والتقنيــات 

الدائري«
تماشياً مع التوجهات العاملية يف التنمية املستدامة وتحسني 
جودة الحياة،أصبح تبين »االقتصاد الدائري« رضورياً لتحقيق 
عىل  الحفاظ  يف  واملساهمة  األمد  طويلة  البيئية  االستدامة 

املوارد الطبيعية. 

إذ يُتيح  »االقتصاد الدائري« االستفادة قدر اإلمكان من املنتج 
عرب تدويره، وإعادة إخراجه يف أشكال واستعماالت جديدة.
كما يتيح إعادة النظر يف النماذج االقتصادية  الحالية عرب تغيري 
نمط وطرق اإلنتاج، واالستهالك للموارد، وتقليل النفايات، 
وإعادة تدويرها وتحويلها إىل طاقة أو موارد يمكن االستفادة 
وتعزيز  البييئ،  التلوث  من  للحد  أخرى؛  منها يف صناعات 
الفرص االقتصادية الذي بدوره  يؤدي إىل نمو مستدام. كما 
سيخلق التوجه نحو هذا النوع من االقتصاد املزيد من فرص 
العمل الجديدة القائمة عىل االبتكار وتوظيف التقنيات الحديثة.

ولخلق  لالبتكار  خصباً  مجااًل  الدائري«  »االقتصاد  ويمثل 
االنتقال  أن  إىل  الدولية  التقارير  تشري  اقتصادية، حيث  ثروة 
دوالر  تريليون  عىل  يزيد  ما  يولد  سوف  الدائري  لالقتصاد 
صناعات  تبين  يف  سيسهم  كما  العاملي،  لالقتصاد  سنوياً 
املخلفات،  تدوير  وإعادة  املتجددة،  الطاقة  ومنها:  جديدة، 
واالقتصاد  والصحة،   ، استهالكها،  وخفض  الطاقة  وتوفري 

الخدمايت، والتصاميم والتصورات اإلبداعية.

واليت من املمكن استثمارها يف قطاعات عدة كقطاع الزراعة، 
باستخدام  الطاقة  وتوليد  واألسمنت،  والفوالذ،  والحديد 
تدوير  إعادة  خالل  من  الورق  وتصنيع  والكيمياء،  الفحم، 
املخلفات البيئية، وتحقيق االستفادة االقتصادية املثىل منها.

رضورة تطبيق معايري هذا االقتصاد عرب: 

البنية  � وتطوير  النفايات،  إلدارة  فعالة  اسرتاتيجية  وضع 
التحتية الالزمة.

إنشاء مصانع إلعادة التدوير يف املجتمع،  يحتنض فيه  �
معدات إلكرتونية ومنشآت صناعية متطورة ، يوظف فيه 
املياه، وخفض  تدوير  وإعادة  الشمسية،  الطاقة  تقنيات 
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عن  الناجمة   )Carbon Footprint( الكربونية  البصمة 
بمساحة  النفايات  تدوير  إلعادة  اللوجستية،  األنشطة 

كبرية.

وإرساء  � الدائري،  االقتصاد  اعتماد  لتحفيز  لوائح  وضع 
سياسات مالية ملعاقبة املمارسات غري الدائرية عىل مستوى 

املصّنعني.

تعزيز ودعم التعاون بني القطاعني الحكومي والخاص ؛  �
لرسم وتنفيذ توجهات االستدامة يف اإلنتاج واالستهالك 

لتحقيق انتقال سلس إىل االقتصاد الدائري.

أتمتة ودمج الذكاء االصطناعي في: 
القطاع الصحي والخدمات الطبية  �

الرعاية  قطاع  تحويل  عىل  القدرة  االصطناعي  الذكاء  يعزز  
أكرث كفاءة،  ليكونوا  واألطباء  املمرضني  تمكني  الصحية عرب 

وتعزيز الخدمات اليت يقدمها قطاع الرعاية الصحية.

لتطوير  سنوياً  هائلة  أمواًل  الحكومات  تستثمر  وعليه؛ 
من   له  ملا  الطب،  مجال  يف  اإلصطناعي  الذكاء  واستخدام 
تطبيقات ال حرص لها يف املجال الطيب والرعاية الصحية، سواًء 
تم استخدامه عن طريق إستعمال الربامج لتحسني و تطوير 
معرفة اإلنسان يف تحليل البيانات الطبية املعقدة، ورفع نسبة 
الوعي من خالل التطبيقات الصحية، أو تشغيل الروبوتات 
الجراحية، أوحىت لزيادة كفاءة املستشفيات إىل الحد األقىص.

يعمل الذكاء االصطناعي عىل تبسيط حياة املرىض، واألطباء، 
ومديري املستشفيات، من خالل أداء املهام اليت يؤديها عادًة 

اإلنسان ، ولكن يف وقت أقل وتكلفة أقل.

كما يستخدم  الذكاء اإلصطناعي يف تحديث و تطوير األدوية 
و العالجات، وعملية التشخيص ومعرفة األمراض املختلفة، 
حالتهم  مراقبة  طريق  عن  املرىض  سالمة  عىل  الحفاظ  ويف 
أنظمة و  أيضاً يف تطوير  بهم، ويستخدم  والعناية  الصحية 

بروتوكوالت جيدة لعالج املرىض.

عالوة عىل ذلك، أصبح إدخال الذكاء االصطناعي يف قطاع 
ونحن  الدويل،  املستوى  عىل  تكامالً  أكرث  الصحية  الرعاية 

ملتزمون بترسيع هذا التحول بالسلطنة، من خالل:

يف  � االصطناعي  الذكاء  استخدام  لتنظيم  لوائح   وضع  
الرعاية الصحية  بشكل تفصييل.

االستفادة من الذكاء االصطناعي  يف طب األشعة بسبب  �
طب  إن  حيث  العالم،  حول  األشعة  أطباء  كادر  نقص 
التقنيات  توظيف  يف  األوفر حظاً  التخصص  هو  األشعة 

الناشئة واالستفادة منها.

القطاع الزراعي   �

نقلة  إحداث  يف  االصطناعي  الذكاء  ابتكارات  توظيف  يمكن 
نوعية يف مجال الزراعة، واالستزراع املايئ، وتحليل البيانات 
املتعلقة باملحاصيل؛ لالرتقاء بكفاءة منظومة توفري الغذاء 
والذي  املستدام،  الغذايئ  األمن  وتحقيق  واآلمن  الصحي 

أصبح توفريه يشكل تحدياً مع زيادة الطلب . 

االصطناعي  الذكاء  تقنية  عىل  االعتماد  باإلمكان  أصبح  إذ 
والبلوك تشني يف التشجري والزراعة بكل أنواعها، إذ تقوم هذه 
التقنيات بتهيئة الرتبة، وزراعة البذور وريها بشكل مستمر، 
الرتبة،  يف  الرطوبة  نسبة  لقياس  مستشعرات  بإستخدام 
وحصاد املحاصيل الزراعية. مما سيحنس صحة املحاصيل، 
ومراقبة اإلنتاجية، ومكافحة اآلفات، وترشيد استهالك الياه، 
كما  وسرتتفع نسبة األرباح ونظافة وآمان املنتجات الزراعية . 

ونرى رضورة تبين التحول التدريجي نحو أجهزة االستشعار 
الذكية، والروبوتات، والطائرات دون طيار، لتنشيط حركة 

السوق؛ للمساعدة عىل تعزيز كفاءة اإلنتاج الزراعي.

تعزيــز تقنيــات الواقع االفتراضــي والواقع 
المعزز لتنشيط ودعم السياحة 

ــة  ملتخصصـ ا ــة  لرقميـ ا ــة  عـ لصنا ا ــهم  تسـ ن  أ ــع  ملتوقـ ا ــن  مـ
ملعـــزز ا قــــــــــع  ا لو ا و اإلفتـــــــــــرايض  قــــــــع  ا لو ا مجـــــــال   يف 
تعزيـــز  يف   Virtual Reality & Augmented Reality
والتدريـــب  الرتفيـــه،  أبرزهـــا  ومـــن  القطاعـــات،  مـــن  العديـــد 
ــياحة. ــات، والسـ ــم الهنـــديس، والروبوتـ ــكري، والتصميـ العسـ

ــيت  ــن أهـــم التقنيـــات الناشـــئة الـ ــة واحـــدة مـ ــذه التقنيـ ــد هـ تعـ
ســـوف يكـــون لهـــا مســـتقبل واعـــد. ويمكـــن تعريـــف تقنيـــة 
الواقـــع املعـــزز بأنهـــا التكنولوجيـــا القائمـــة عـــىل إســـقاط األجســـام 
اإلفرتاضيـــة، واملعلومـــات يف بيئـــة املســـتخدم الحقيقيـــة لتوفـــر 
معلومـــات إضافيـــة، عـــىل نقيـــض الواقـــع اإلفـــرتايض القائـــم عـــىل 
إســـقاط األجســـام الحقيقيـــة يف بيئـــة افرتاضيـــة. ويســـتطيع 
املســـتخدم التعامـــل مـــع املعلومـــات واألجســـام األفرتاضيـــة يف 
الواقـــع املعـــزز مـــن خـــالل عـــدة أجهـــزه ســـواء أكانـــت محمولـــة 
كالهاتـــف الـــذيك أو مـــن خـــالل األجهـــزة الـــيت يتـــم ارتداؤهـــا 

كالنظـــارات، والعدســـات الالصقـــة.

وعن طريق استخدام تقنيات الواقع االفرتايض والواقع املعزز 
خالل  من  السلطنة،  يف  السياحة  وترويج  تطوير  يمكن 
بالسلطنة برؤية  استعراض وتوفري جميع األماكن السياحية 
ثالثية األبعاد، واستكشاف ادق التفاصيل، ومعرفة املعلومات 
عن  يمكن  كما  الهاتف.   طريق  عن  بها،  املتعلقة  الرئيسية 
السياح عىل اختيار  التقنيات مساعدة  طريق استخدام هذه 
الفندق املناسب، وذلك من خالل عرض غرف الفندق وجميع 

مافيه من خدمات للمساعدة عىل االنتقاء.



واستخدام  التقنيات  أحدث  مواكبة  لضمان  يمكن  كما 
لزوار  الخدمات  تقديم  لتسهيل  املتطورة  الحلول  أفضل 
ثاليث  االفرتايض  بالواقع  إلكرتوين  تطبيق  السلطنة،إطالق 
بالتعاون  مصمم  السلطنة،  يف  للسياحة  للرتويج  االبعاد 
زيارة   من  املستخدم/الزائر  يتمكن  فيه  الخاص،  القطاع  مع 

يف  ستسهم  السياحية؛  واألماكن  واملهرجانات،  األسواق، 
الجذب  ومواقع  السياحية،  السلطنة   بمقومات  التعريف 
السياحي، وتكوين صورة ذهنية إيجابية عن قطاع السياحة 

يف السلطنة. 



ــة ــ ــ ــ ــ ــ خاتم
تجارب  و  موسع  تقرير  على  سريعة  إطاللة  هذه  كانت 
بعض  تحسين  في  منها  االستفادة  يمكن  ناجحة،  عالمية 
اإلستفادة  تحقيق  إلى  إضافًة  الحكومي،  األداء  جوانب 

في تطوير العملية التعليمية.

اإلبداع  لمبدأ  الحكومة  تبني  ضرورة  على  التأكيد   ·
ظل  ففي  عملها،  في  أساسية  كركيزة  واالبتكار 
االصطناعي  الذكاء  وعصر  الرابعة  الصناعية  الثورة 
التطور  هذا  مواكبة  إلى  ماسة  حاجة  هناك  أضحت 
التكنولوجي بالتركيز على ترسيخ نهج اإلبداع واالبتكار 

لدى األجيال الناشئة.

جميع  وإشراك  الحكومي،  لالبتكار  مختبر  إنشاء   ·
الموجودة  االستراتيجيات  وتطويع  المختصة،  الجهات 
العلمي،  البحث  كاستراتيجيات  المجال،  هذا  في 
المشاريع  من  وغيرها  لالبتكار،  الوطنية  واالستراتيجية 
الحكومي  األداء  بجودة  لالرتقاء  الصلة  ذات  والبرامج 
الحديثة  التقنيات  باستثمار  حقيقية  شراكة  وتحقيق 

للثورة الصناعية الرابعة. 

المدرسي  )بشقيها  بالتعليم  المعنية  المؤسسات  قيام   ·
لالبتكار  حاضنات  إنشاء  في  قدمًا  بالمضي  والعالي( 
وهذا  الخاص.  القطاع  وبمشاركة  مؤسساتها  في 
 ،٢٠٤٠ للتعليم  الوطنية  االستراتيجية  عليه  أكدت  ما 
ت  نصَّ حيث  والتطوير؛  العلمي  البحث  استراتيجية  في 

التوصية رقم )5( على اآلتي: »إنشاء حاضنات علمية 
في مؤسسات التعليم العالي، تعمل على تطوير 
العالقات مع المؤسسات اإلنتاجية لتتبنى نتائج 
البحوث العلمية التي تسهم في التنمية البشرية 

واالقتصادية وتروج لها«.

في  الواردة   )٣٠( رقم  توصية  تنفيذ  في  اإلسراع   ·
االستراتيجية  من  التعليم،  في  الجودة  بناء  استراتيجية 
اآلتي:  على  تنصُّ  والتي   ،٢٠٤٠ للتعليم  الوطنية 
المؤسسات  بين  والشراكة  التعاون  تعزيز   «
لتحسين  وذلك  المحلي؛  والمجتمع  التعليمية 
تطوير  في  واإلسهام  التعليمي،  المنتج  جودة 

المجتمع المحلي«. 

بالسلطنة،  الحكومي  االبتكار  لقياس مؤشر  نظام  بناء   ·
مدخالت   )١( هي:  أساسية  مكونات   ٤ من  يتكون 
االبتكار، )٢( عمليات االبتكار، )٣( مخرجات االبتكار، )٤( 
ونتائج االبتكار. ومشاركة جميع الجهات الحكومية في 
االبتكارات  أثر  لتقييم  ؛  الالزمة  بالبيانات  المؤشر  تغذية 

الحكومية بالسلطنة.

ــــــــــــات توصي
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