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نتيجــة للتغــرات املتســارعة الــي يشــهدها العــر احلــايل والتقــدم التكنولــويج اهلائــل ومبــادرات التحــول الرقمــي الــي تتبناهــا حكومــات العــامل، أصبــح االبتــكار رضورة 
وليــس خيــاراً أمــام احلكومــات، يف ظــل مــا ينطــوي عليــه مــن مجــاالت واســعة وإمكانــات ال حــدود هلــا.

أصبــح االبتــكار عنــراً أساســياً يف العمــل احلكومــي اهلــادف لتصميــم املســتقبل ورســم مالمحــه بمــا يتمــاىش مــع التغــرات العامليــة. ولرتســيخ ثقافــة االبتــكار 
احلكومــي فــإن مــن الــروري تهيئــة البيئــة الداعمــة لــه وتوفــر املمكّنــات الالزمــة لتطويــر وتنفيــذ األفــكار املبتكــرة عــى أرض الواقــع بمــا يعــود بالنفــع ويســهم يف 

ــاة.  تحقيــق قيمــة مضافــة ألفــراد املجتمــع وتحســن جــودة احلي

وانطالقــاً مــن جهــود حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املتواصلــة لتحفــز اجلهــات احلكوميــة عــى طــرح ابتــكارات وأفــكار إليجــاد حلــول غــر تقليديــة ملختلــف 
ــٍة قــادرة عــى مواجهــة  ــات ، قامــت كافــة اجلهــات احلكوميــة بتوظيــف مختلــف األدوات املتاحــة وإضفــاء روح االبتــكار عليهــا وتطويرهــا لتوليــد حلــوٍل فّعال التحدي
التحديــات املعــارصة واملســتقبلية، وأخــذت جميــع اجلهــات احلكوميــة يف الدولــة عــى عاتقهــا، مهمــة التطويــر املســتمر وتطبيــق أعــى معايــر الكفــاءة والفاعليــة يف 
ســبيل تلبيتهــا ملتطلبــات األفــراد واملجتمعــات ولدعــم مســرة التنميــة يف الدولــة وترســخ مكانتهــا العامليــة لــي تصبــح دولــة اإلمــارات يف مصــاف الــدول األكــر ابتــكاراً 

عــى مســتوى العــامل.

يف نهايــة عــام 2019 ألقــت جائحــة كوفيــد –19 بظالهلــا عــى العــامل، ســارعت أزمــة كوفيــد_19 لتتحــول إىل جائحــة عامليــة تأثــرت بهــا أكــر اقتصــادات العــامل ودفعتهــا 
التخــاذ قــرارات غــر مســبوقة واتبــاع منهجيــات عمــل اســتباقية واســتثنائية الحتــواء هــذه األزمــة. وكشــفت األزمــة عــن بعــض احلكومــات الــي مثلــت نموذجــاً عامليــاً 
يــة للمتغــرات والشــفافية احلكوميــة والرشاكــة املجتمعيــة واثبتــت نجاحهــا يف احتــواء األزمــة واحلــد مــن التداعيــات املصاحبــة النتشــار الفــروس.  يف املرونــة واجلاهز

دفعــت األزمــة حكومــات العــامل للتفكــر يف املتطلبــات املســتقبلية وذلــك ملواجهــة التحديــات غــر املســبوقة وذلــك لتحقيــق هــدف واحــد أال وهــو تأمــن متطلبــات 
احليــاة الكريمــة لشــعوبهم وتســهيل املعامــالت مــن خــالل تســخر األدوات الرقميــة كالــذكاء االصطنــايع، وأتمتــة العمليــات، وعلــوم البيانــات الضخمــة، وإنرتنــت 
األشــياء. ويف ضــوء التقــدم التكنولــويج الــذي يشــهده العــامل يف شــى املجــاالت، والوتــرة املُتســارعة يف تحقيــق االكتشــافات الذكيــة يف أنحــاء العــامل، انتهجــت حكومــة 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة منهجيــة ترســيخ ثقافــة االبتــكار احلكومــي، وســخرت يف ســبيل ذلــك جميــع أشــكال الدعــم مــن أجــل تحقيــق التقــدم املنشــود. 

يــة متعــددة، تهــدف إىل تحســن مســتوى الكفــاءة ورسعــة التنفيــذ لعــدٍد كبــرٍ مــن اخلدمــات احلكوميــة  يع ابتكار ولقــد أثمــر هــذا النهــج التشــجييع املُحفــز عــن مشــار
الــي أخــذت بعــن االعتبــار متطلبــات واحتياجــات أفــراد املجتمــع لتصبــح خدمــات ذكيــة تتســم باملرونــة مثــل اخلدمــات العالجيــة الــي تقــدم عــن بعــد، واالبتــكارات 

الــي مــن شــأنها احلفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة والبيئــة. 

ويف إطــار تشــجيع روح االبتــكار واإلبــداع التكنولــويج، قــام مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار احلكومــي، بإطــالق دعــوة جلميــع اجلهــات احلكوميــة يف الدولــة عــى 
يــر »ابتــكارات مــن حــول اإلمــارات« حيــث تــم  يع املمــزة ضمــن اإلصــدار الثــاين مــن تقر املســتوين االتحــادي واملحــي لتقديــم أفكارهــم املبتكــرة ليتــم إدراج املشــار

ــة. ــر واالســتباقية واملرون ــة التكــرار واألث ــة وقابلي ــر تقييــم رئيســية مثــل احلداث ــكارات اســتناًدا إىل معاي ــار هــذه االبت اختي

يــر نخبــة مــن االبتــكارات احلكوميــة الــي تــم تنفيذهــا وســاهمت بشــكل إيجــايب يف تحســن حيــاة األفــراد واملجتمعــات وفــق أعــى معايــر االبتــكار  يُضــُم هــذا التقر
والعمــل اجلمــايع اهلــادف والفّعــال، ممــا يعكــس الــزام احلكومــة املســتمر بنــرش ثقافــة االبتــكار يف العمــل احلكومــي ملســايرة ركــب التطــور الرسيــع.

ــد عــى املشــاركة  ــال املُزاي ــة اإلمــارات والعــامل أجمــع والــي فرضتهــا أزمــة كوفيــد_ 19؛ فقــد لٌوِحــظ اإلقب ــة الــي عارصتهــا دول ــات الصعب وعــى الرغــم مــن التحدي
يــادة عــدد االبتــكارات املقّدمــة، حيــث وصــل عــدد املشــاركات حــوايل 220 ابتــكار مــن مختلــف اجلهــات احلكوميــة يف دولــة اإلمــارات ســواء املحليــة أو  يــر وز يف التقر
االتحاديــة. وقــد شــاركت اجلهــات احلكوميــة االتحاديــة بنســبة 40%، يف حــن وصلــت مشــاركات اجلهــات احلكوميــة املحليــة عــى مســتوى اإلمــارات الســبعة نســبة 
60%. ولقــد شــكّل هــذا اإلقبــال الواســع عــى املشــاركة، إشــارًة واضحــًة عــى إدراك القطــاع احلكومــي يف الدولــة لــرورة تضمــن االبتــكار كمحــور أســايس يف 
يــق مــن اخلــراء واالستشــارين بإتبــاع آليــة تقييــم دقيقــة وشــاملة الختيــار أفضــل االبتــكارات الــي تنطبــق عليهــا معايــر  مجــاالت العمــل املختلفــة. وعليــه، قــام فر
يــق العمــل بإجــراء مقابــالت شــخصية مــع كافــة اجلهــات للتأكــد مــن اإلدراك الشــامل لكافــة تفاصيــل االبتــكارات املتأهلــة.  االبتــكار املحــددة ســابقاً ومــن ثــمَّ قــام فر

يــر 21 ابتــكاراً مــن أهــم االبتــكارات الــي تــم تنفيذهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وأخــًرا، تضمــن التقر

وختاًما، نرجو أن ُتثمر هذه اجلهود املبذولة يف نرش ثقافة االبتكار واإلبداع الفردي واملؤسيس، بما يخدم املجتمع ويسهم يف ارتقائه ونهضته.
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يــد عــى 200 ابتــكاراً لعــام 2021. تهــدف جميــُع  قــام مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار احلكومــي باختيــار عرشيــن ابتــكاًرا مــن قائمــٍة تضمنــت مــا يز
االبتــكارات إىل مشــاركة أفــكارٍ جديــدة غــر مســبوقة يف شــى املجــاالت احلكوميــة إمــا بغــرض تحســن اجلــودة، أو تســهيل العمليــات اليوميــة أو حــى 
يقنــا تقييــم واســتعراض االبتــكارات وإدراجهــا تحــت املحــاور اخلمســة التاليــة: - مواجهــة تحديــات جديــدة فرضهــا علينــا الواقــع املعــارص. وقــد انتهــج فر

قامــت جائحــة كوفيــد_19 بتســليط الضــوء عــى أهميــة بنــاء أنظمــة حكومّيــة رسيعــة، مرنــة، وموّجهــة 
الــرؤى. وتلــك يه أحــد أهــم العوامــل -إن مل يكــن أهّمهــا- يف بنــاء اســتجابات رسيعــة للمتغــرات الطارئــة 
كاجلائحــة أو متغــرات أخــرى، وُيعــُد تأســيس منظومــات داخلّيــة توّفــر حلــواًل مرنــة بأشــكال حديثــة مواكبــة 
لتطــورات العــر، مفتاًحــا للتمــّز احلكومــي بشــكل عــام. وبفضــل العديــد مــن االبتــكارات احلكومّيــة الذكّيــة 
واملرنــة وفــق توجيهــات قيــادة الدولــة -وفقهــا هللا- تمكّنــت دولــة اإلمــارات العربيــة املّتحــدة مــن حجــز 
مقعدهــا ضمــن نخبــة أوائــل الــدول يف التصــدي جلائحــة كوفيــد_19 عــى كاّفــة األصعــدة، تنــدرج تحــت هــذه 
القائمــة ابتــكارات متعــددة ركـّـزت عــى توفــر منصــات خدمــات ذكّيــة بكفــاءة عاليــة، وابتــكارات أخــرى تهــدف 

لتســهيل العمليــات واإلجــراءات احلكومّيــة املتعّلقــة بمجــاالت احليــاة املختلفــة.

ملـّـا كان املجتمــع هــو االعتبــار األعــى أهميــة، كان البــد مــن االبتــكارات املُعــززة لــروح املجتمــع، الــي تهــدف 
الســتثمار القــدرات اإلبداعيــة واملواهــب املختلفــة، ومــا اإلنســان إال أســاس املجتمعــات وثــروة بــالده يف 
يــز  يــر مجموعــة مــن االبتــكارات، الــي تهــدف لتعز احلــارض واملســتقبل. ونتاًجــا هلــذا اإلدراك تضمــن التقر
يقــة بطــرق ذكّيــة وحديثــة. وعــالوة عــى ذلــك،  التالحــم املجتمــيع واحلفــاظ عــى قيــم املجتمــع اإلمــارايت العر
تضّمــن هــذا املحــور عــدداّ مــن االبتــكارات املصّممــة الســتثمار أوقــات الشــباب وتوجيههــا ملــا ينفعهــم وينفــع 

بهــم الوطــن.

إن الصحــة ركــزة أساســية يف بنــاء املجتمعــات وتطورهــا، وُتعــُد واحــدة مــن أرسع املجــاالت تطــّوراً. وانطالقــا 
مــن حــرص دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى توفــر أعــى مســتويات الرعايــة الصّحيــة، أثمــرت اجلهــود 
ّيــة تســّهل الرحــالت العالجيــة للمواطنــن  يع ابتكار املبذولــة مــن مختلــف اجلهــات احلكوميــة بإطــالق مشــار
واملقيمــن يف الدولــة عــى حــٍد ســواء. وقــد تمــز هــذا املحــور بالتنــوع يف طبيعــة االبتــكارات وتوجهاتهــا 
الــي تمّحــورت حــول رفــع كفــاءة خدمــات العــالج املقّدمــة، توفــر العنايــة ألصحــاب اهلمــم، والتعامــل مــع 
فــروس كوفيــد_19 عــر توفــر حلــوٍل وأدواٍت ذكّيــة قــادرٍة عــى التنبــؤ والتعامــل مــع اجلائحــة. كمــا طــّورت 
االبتــكارات أحــدث الوســائل املتبعــة يف مجــاالت الصحــة عــى مســتوى العــامل لتقــّدم تجارًبــا ونماذًجــا رائــدة 
ذات آثــار واضحــة عــى مســتوى الدولــة، ممــا أســفر عــن عــدٍد مــن الــرشاكات الدوليــة مــع مؤسســات مــن 

دول أخــرى بهــدف تبــادل املعرفــة واخلــرات اإلماراتّيــة.

إن متطلبــات العــر احلديــث تفــرض عــى احلكومــات اســتخدام أحــدث التطــورات التقنّيــة وتوظيفهــا لرفــع 
كفــاءة اخلدمــات املقّدمــة وتطويــر البنيــة التحتّيــة بشــكل مســتمر، حيــث إن تطويــر البنيــة التحتّيــة هــو حجــر 
األســاس يف التصــدي لألخطــار املناخيــة والبيئيــة الــي تواجــه العــامل. وملـّـا كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة ضمــن 
أوائــل الــدول يف تطبيــق تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مــع حرصهــا الدائــم عــى تطويــر البنيــة التحتّيــة 
يــدة واألوىل مــن نوعهــا  يع الفر بمشــاريع ضخمــة ومبتكــرة، فقــد أثمــرت هــذه اجلهــود عــن عــدٍد مــن املشــار
يــز الُبــى التحتّيــة لتوفــر أعــى مســتويات األمــن مــن مخاطــر املنــاخ ونقــص  يف املنطقــة، والــي هدفــت إىل تعز

الغذاء.

إن عجلــة التطــّور مســتمرة يف الــدوران املُتســارع نحــو مســتقبل رقمــي مبــيّ عــى ســهولة الوصــول وعــى 
تضمــن التكنولوجيــا يف جميــع مجــاالت احليــاة. تتمحــور رؤيتنــا خلدمــات املســتقبل عــى أنهــا مقّدمــة بطــرق 
بســيطة غــر معّقــدة، ومصّممــة وفقــاً الحتياجــات األفــراد، وذات اعتمــاد ضئيــل عــى العنــر البــرشي، 
وأخــراً عــى كونهــا مبنّيــة عــى الــذكاء االصطنــايع وتعّلــم اآللــة. تضمــن قطــاع “خدمــات املســتقبل” عــى 
يــادة  مجموعــة مــن االبتــكار االبتــكارات اخلدمّيــة الــي تــرّسع وتســّهل عــدداً مــن اإلجــراءات احلكومّيــة مــع ز
مســتويات الكفــاءة يف تقديــم اخلدمــة. وقــد القــت هــذه االبتــكارات قبــواًل واســعاً مــن املواطنــن واملقيمــن 

يــد مــن االبتــكارات اخلدمّيــة. يــة احلكومــة لتطبيــق املز وحــّى الســّياح بالدولــة ممــا يشــر إىل جاهز

وفيما يي نستعرض املحاور اخلمسة وأهمّيتها كمجاالت شاملة ملبادئ االبتكار احلكومي:
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نبذة عن االبتكارات

نظام إدارة تصحيح الطاقة اإلنتاجية لرأس املال البرشي .2
ــال البــرشي حيــث يركــز هــذا النظــام  ــرأس امل ــة ل ــكار نظــام إدارة تصحيــح الطاقــة اإلنتاجي ــة بحكومــة رأس اخليمــة بابت ــوارد البرشي ــرة امل قامــت دائ
عــى التعــرف عــى الكــوادر الوظيفيــة العاملــة يف احلكومــة ممــن اســتدعت متغــرات العمــل والتحــوالت االســرتاتيجية عــدم اســتمراراهم يف ذات 
يعهــم حســب الفــرص املتاحــة وحســب  يــة ليتســى دراســة فــرص بديلــة هلــم أو إعــادة توز الوظائــف. ولكــن تــم إدراجهــم يف قاعــدة بيانــات مركز
يــز عمليــات اتخــاذ القــرارات بنــاًء عــى دراســة مفّصلــة ألفضــل البدائــل والفــرص. وقــد تــم  مؤهالتهــم وقدراتهــم. ويعتــر هــذا النظــام أداة لتعز

تطبيــق هــذا االبتــكار بنجــاح عــى عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة بــرأس اخليمــة والــذي حقــق نتائًجــا مرضيــة ومثمــرة.

16

تطبيق ُمفتش املساجد الذيك .4
قامــت دائــرة الشــؤون اإلســالمية يف الشــارقة بتطويــر تطبيــق ذيك داخــي يتيــح ملفتــي املســاجد أداء املهــام املوكلــة إليهــم مــن خــالل خدمــات ذكيــة 
يقــة ســهلة  ــوريق. ويشــمل التطبيــق جميــع الوظائــف املوّجهــة للمفتشــن املُعتمديــن بحيــث يمكنهــم تنفيــذ أعماهلــم بطر عوًضــا عــن العمــل ال
وسلســة دون احلاجــة إىل املعامــالت الورقيــة. كمــا يتيــح التطبيــق فرصــة أكــر إلرشاك مســتخدمي التطبيــق مــن رّواد املســاجد يف تحّمــل مســؤولية 
ــة أهميــة التحــول الرقمــي والتوجــه نحــو  املســاجد وأنشــطة أخــرى تفاعليــة يمكــن إجراءهــا عــن بعــد وبواســطة التطبيــق. ويعكــس التطبيــق رؤي

تقليــص املعامــالت الورقيــة.
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منصة مشاركة بيانات الرشكات لتسهيل
التعرف إىل العميل باستخدام تقنية بلوك تشني

.1

بالرشاكــة بــن مركــز ديب املــايل العاملــي وبنــك املــرشق ورشكــة نوربلــوك للتقنيــة املاليــة، تــم إطــالق أول منصــة يف املنطقــة ملشــاركة بيانــات الــرشكات 
لتســهيل التعــرف إىل العمــالء باســتخدام تقنيــة بلــوك تشــن، وذلــك بهــدف تمكــن الــرشكات واملؤسســات املرخصــة مــن فتــح حســابات مرفيــة 
رقميــة بشــكل فــوري. وقــد ســاهم هــذا االبتــكار يف توفــر اجلهــود واألوقــات الالزمــة لفتــح حســابات مرفيــة ممــا يعــود بالنفــع عــى الــرشكات 

ويســاعد عــى دوران عجلــة االقتصــاد بوتــرة أرسع.

12

املخيم الصيفي االفرتايض .6
برنامــج ثقــايف موجــه لألطفــال والناشــئة والشــباب ُصِمــَم ليتــالءم مــع اإلجــازة الصيفيــة ضمــن ظــروف جائحــة كوفيــد _19، بحيــث يهــدف إىل توجيــه 
يبيــة واحلــوارات الثقافيــة والعــروض الوثائقيــة الــي تغطــي  يــب مــن خــالل طــرح عــدد مــن الــورش التدر طاقاتهــم وأوقــات فراغهــم إىل املعرفــة والتدر
كافــة مجــاالت الثقافــة ضمــن منصــة الكرتونيــة واحــدة ُتمكنهــم مــن التعلــم واالســتفادة مــن منازهلــم. تتنــوع مواضيــع املــرشوع حــول الفــن 

يــخ والــرتاث اإلمــارايت ومواضيــع أخــرى ذات قيمــة مجتمعّيــة. والتار

32

يز روح املشاركة “فريجنا”: تعز
املجتمعية يف ظل اجلائحة يف أبو ظيب

.7

يــز التالحــم املجتمــيع والتصميــم  يــدة مــن نوعهــا تســاهم يف تعز قامــت بلديــة أبــو ظــي بابتــكار منصــة للتواصــل املجتمــيع “فريجنــا” ويه منصــة فر
يع  التشــاريك مــع أفــراد املجتمــع مــن خــالل خدمــات مختلفــة توفرهــا املنصــة مثــل إرشاك ســكان املنطقــة يف عمليــات صنــع القــرارات اخلاصــة باملشــار
يــج والتجــاوب معهــا مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة. والىق  واملرافــق يف ذات املنطقــة، وإتاحــة الفــرص للتطــوع، والتعــرف عــى احتياجــات ســكان الفر
يــد مــن املبــادرات اهلادفــة لتقويــة العالقــات  التطبيــق معــدالت تفاعــل ُمرضيــة يف الفــرتات األوىل منــذ إطالقــه وال يــزال يعمــل عــى تضمــن املز
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التحول الرقمي حلسابات فاقد الطاقة يف نقل الكهرباء .5
ــا اخلاصــة ببيانــات نقــل الطاقــة  قامــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بتنفيــذ مــرشوع يهــدف إىل تحويــل آليــة قــراءة البيانــات املتعلقــة بفاقــد الطاقــة رقميًّ
يــع بــن شــبكات نقــل اهليئــة وهيئــات الطاقــة األخــرى. يهــدف هــذا االبتــكار إىل خفــض نســبة تدّخــل العامــل البــرشي يف  عــى حــدود النقــل والتوز
ــا. وتمكّنــت اهليئــة مــن تســجيل كميــة هائلــة مــن البيانــات الدقيقــة  يــادة الدّقــة والكفــاءة يف تســجيل القــراءات آنيًّ قيــاس بيانــات فاقــد الطاقــة وز
يــادة كفــاءة نقــل الطاقــة. كمــا يتيــح الفرصــة لتنقيــح  ينهــا يف النظــام املركــزي، والــي تســتخدم يف عمليــات اتخــاذ القــرار خلفــض نســبة الفقــد وز وتخز
وتوثيــق البيانــات وبالتــايل تســهيل التعــّرف عــى أماكــن فقــد الطاقــة وصيانتهــا. وقــد تمكّنــت اهليئــة مــن اســتخدام النــوع اجلديــد مــن العــّدادات يف 

يــب. يــادة هــذا العــدد ضمــن خطــة مســتقبلّية مصّممــة للتنفيــذ عــى املــدى القر 350 محطــة يف إمــارة ديب، وتهــدف اهليئــة لز
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سوق العمل االفرتايض  .3
قامــت وزارة املــوارد البرشيــة والتوطــن بابتــكار منصــة لتلبيــة متطلباتهــا الكّميــة والنوعّيــة املتعلقــة بــرأس املــال البــرشي وذلــك مــع احلــرص عــى 
ــد التكنولــويج واســتثمار  ــر والتجدي ــداع والتطوي ــوزارة بحيــث عــى كــون املنصــة قــادرة عــى اإلب ــة التوجــه الــدويل نحــو العوملــة. وحرصــت ال مواكب
املعلومــات، ممــا دفعهــا لوضــع اخلطــط والرامــج بهــــدف تحســــن خصــــائص رأس املــــال البــرشي وجعلهــا أكــر مالءمــة وانســجاما مــع متطلبــات 
التنميــة املســتدامة. مــا يضمــن مســاهمتها يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مــن خــالل دورهــا فـــي مواكبـــة متطلبـــات ســـوق العمـــل وتزويـــده بـــالقوى 
يــز كفــاءة ســوق العمــل مـــن خـــالل ضبطــه حســب قوانــن الدولــة  العاملـــة املؤهلـــة واملتخصصـــة، ومــن تحقيـــق تنميـــة اجتماعيـــة، وكذلــك مــن تعز

يــادة معــدالت البطالــة.  وإثــراءه بالكفــاءات وأصحــاب املؤهــالت العاليــة واحلــد مــن ز

20

نظام التدخل املبكر عن ُبعد
لألطفال ذوي اإلعاقة والتأخر النمايئ وأرسهم

.8

قامــت وزارة تنميــة املجتمــع بتطويــر نظــام جديــد للتعامــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة أو التأخــر النمــايئ، يقــدم النظــام اجلديــد وســائل مبتكــرة 
لتحقيــق التواصــل الفّعــال بــن األرسة والطفــل واملعّلــم. وتــمَّ بنــاء نظــام التدخــل عــن ُبعــد عــى خمســة محــاور رئيســية: يتنــاول املحــور األول مزايــا 
يــق  ــز املحــور الثــاين عــى فر ــر عــن ُبعــد، والتحّديــات املرافقــة لــه، وكيفّيــة بنــاء قــدرات األرسة بــداًل مــن االعتماديــة. بينمــا يركّ مفهــوم التدخــل املبكّ
يــارات اإلرشافيــة. ويقــوم املحــور الثالــث عــى  يــق واالجتماعــات والز ــر عــن ُبعــد، ومهــارات العاملــن، ونمــط التفاعــل بــن الفر عمــل التدخــل املبكّ
دراســة بيئــة التدخــل عــن ُبعــد، واحــرتام خصوصّيــة األرسة، وطــرق تغيــر الروتــن أثنــاء العــزل املــزيل، إضافــًة إىل املثــرات احلّســية والتحكــم بالطفــل 
يبيــة، وأنشــطة مــا قبــل البــدء بالتدخــل ودور الوالديــن واألخصائيــن والنقــاط الــي يجــب  عــن ُبعــد. ويــدرس املحــور الرابــع آلّيــات تنفيــذ اجللســات التدر
يــارة االفرتاضيــة.  يــي. باإلضافــة إىل اهتمامــات الطفــل والســلوكيات غــر املتوقعــة واســتجابات مقــّدم الرعايــة أثنــاء الز مراعاتهــا خــالل املوقــف التدر

ويتنــاول املحــور اخلامــس مــن النظــام أفــكار عمليــة تطبيقّيــة للتعامــل مــع الطفــل وأرستــه عــن ُبعــد.
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62 زراعة األرز يف البيئة الصحراوية .13
يــز  يــا اجلنوبيــة، بهــدف تعز يــة كور يفيــة يف جمهور تــم تنفيــذ املــرشوع مــن خــالل دراســة مشــرتكة بــن وزارة التغــر املنــايخ والبيئــة وإدارة التنميــة الر
قطــاع األبحــاث الزراعيــة وتطويــر سلســلة القيمــة الغذائيــة باســتخدام أحــدث التقنيــات. واســتهدفت املرحلــة األوىل مــن الدراســة اختبــار إمكانيــة 
زراعــة املحصــول االســرتاتييج ذو البيئــة اخلاصــة يف بيئــة الدولــة الــي تتســم بارتفــاع درجــات احلــرارة والرطوبــة وشــح امليــاه واختــالف خصائــص الرتبــة. 
يــداً مــن الثقــة لنتائــج واعــدة مســتقباًل. ونجــح االبتــكار يف موســمه األول والثــاين مــن إنتــاج محاصيــل أرز محلّيــة بخصائــص ممــزة ممــا يعطــي مز

منصة أهداف التنمية املستدامة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

.15

قــام املركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بإنشــاء منصــة لرتصــد التقــدم املحــرز يف تحقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة بالدولــة. وتــأيت هــذه املنصــة كجــزء مــن مبــادرة األمــم املتحــدة اخلاصــة بأهــداف التنميــة املســتدامة. وتقــّدم املنصــة خدماتهــا لــكل الــزوار 
دون تقييدهــا بفئــة معّينــة. وتقــوم املنصــة بزويــد املســتخدمن باملعلومــات والبيانــات واألرقــام الــي تعكــس ثمــار جهــود الدولــة لتحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة املختلفــة.

استخدام الذكاء االصطنايع لتشغيل أكرب مرشوع يف العامل 
لتخزين مياه التحلية يف اخلزان اجلويف لالستخدام أثناء 

طوارئ املياه

.14

يــن إســرتاتييج للميــاه املُحــالة يف  قامــت هيئــة البيئــة يف أبــو ظــي بتطويــر مــرشوع هــو األكــر مــن نوعــه يف املنطقــة، وهــو عبــارة عــن مــرشوع تخز
اخلــزان اجلــويف لطبقــة امليــاه اجلوفيــة الضحلــة شــمال غــرب ليــوا، حيــث ســيتم تغذيــة اخلــزان باملــاء واســتخدامه وقــت احلاجــة. وُتقــّدر قــدرة اخلــزان 
االســتيعابية بقدرتهــا عــى تزويــد مدينــة أبــو ظــي بمــا يكفــي مــن احتياجــات امليــاه ملــدة تصــل إىل 90 يومــا. كمــا تتــم االســتعانة بتقنيــات الــذكاء 

االصطنــايع ملراقبــة ملوحــة اآلبــار بشــكل دوري بواســطة مستشــعرات التوصيــل الكهربــايئ واملغناطــيس املثبتــة يف كل بــر.

التقايض عن ُبعد .16
أطلقــت النيابــة العامــة يف ديب خدمــة التقــايض عــن ُبعــد ويه منظومــة تجمــع بــن رشكاء القطــاع القضــايئ )النيابــة العامــة – رشطــة ديب – 
محاكــم ديب( وتتمثــل باســتخدام االتصــال عــن ُبعــد يف إجــراءات النيابــة العامــة والقيــادة العامــة لرشطــة ديب ومحاكــم ديب املرتبطــة بالتحقيقــات 
وإجــراء املحاكمــات دون حضــور األطــراف وكذلــك مســؤويل اجلهــات الثــالث. ويتــم توظيــف االتصــال املــريئ عــن ُبعــد بهــدف إنجــاز املهــام وتقديــم 

اخلدمــات القضائيــة الرئيســية ألعمــال النيابــة العامــة فيمــا يختــص بالقضايــا اجلزائيــة.

التطبيب عن ُبعد .10
يــة لرنامــج األطبــاء  ابتكــرت وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع خدمــة االستشــارة الطبيــة عــن ُبعــد مــع أطبــاء خــارج الدولــة، ضمــن خطتهــا التطوير
يــن مــن أجــل مســاعدة املــرىض واألطبــاء يف وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع يف احلصــول عــى استشــارة ثانيــة يف احلــاالت احلرجــة. وتتوفــر اخلدمــة  الزائر
 للــوزارة. ولقــد حقــق االبتــكار منــذ انطالقــه تفاعــاًل واســعاً مــن املــرىض وســاهم يف توفــر 

ٍ
الــي تشــمل جميــع التخصصــات يف 16 مستشــفى تابــع

استشــارات أخــرى مــن مختصــن عامليــن ســاهمت يف تشــخيص وعــالج العديــد مــن املــرىض مــن أصحــاب احلــاالت املتوســطة واخلطــرة.
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الكشف عن كوفيد_19 باستخدام الكالب البوليسية .11
قامــت وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع أكــر مــن 5 جهــات لتطبيــق ابتــكارٍ ســاهم يف الكشــف عــن الفــروس املســتجد كوفيــد _19 باســتخدام الــكالب 
البوليســية بواســطة حاســة شــم الــكالب، وباســتخدام العــرق مــن الشــخص املصــاب يف مــدة فحــص ال تتجــاوز ثــالث دقائــق مــع احلصــول عــى نتيجة 
يــة وبدقــة عاليــة جــداً. وقــد تــم تبــي املــرشوع يف عــدد مــن مناطــق الفحــص يف إمــارة أبــو ظــي والىق استحســاناً كبــراً عــى هــذا املســتوى. وتــم  فور
التواصــل مــن قبــل جهــات خارجيــة مــع وزارة الداخليــة بدولــة اإلمــارات بهــدف إنشــاء مبــادرات تبــادل اخلــرات ومشــاركتها يف اســتخدام الــكالب 

مرشوع تطوير جهاز التنفس الصنايع
ُمنخفض التكلفة بواسطة الطباعة ثالثية األبعاد

.12

ــا. وذلــك مــن خــالل إطــالق مبادرتــن  ــر مــرشوع ابتــكاري ُمكــّوِن مــن مبادرتــن ملواجهــة جائحــة كورون ــا بــديب بتطوي قامــت كليــات التقنيــة العلي
يــق العمــل املكــّون  يــادة طاقاتهــا االســتيعابية مــن أجــل احتــواء وعــالج املــرىض املصابــن بالفــروس. قــام فر تهدفــان إىل دعــم املستشــفيات يف ز
مــن املختصــن يف عديــد مــن املجــاالت باســتخدام تكنولوجيــا الطباعــة ثالثيــة األبعــاد لطباعــة أداة طبيــة يتــم وصلهــا مــع جهــاز التنفــس الصنــايع يف 
يــق بتصميــم جهــاز تنفــس صنــايع حلــاالت الطــوارئ بتكاليــف منخفضــة يمكــن  غــرف العنايــة املركــزة ملســاعدة مــرىض احلــاالت احلرجــة. كمــا قــام الفر

يــات بســيطة، كخطــِة بديلــِة تلجــأ إليهــا املستشــفيات يف حــاالت الطــوارئ القصــوى.  تزويــده بالطاقــة مــن خــالل بطار

التنبؤ بانتشار عدوى كوفيد_19 باستخدام النمذجة الرياضية .9
ــاء، بمــا يتيــح للقطــاع الطــي  ــؤ بأعــداد حــاالت املــرىض عــى املــدى الزمــي للوب يــايض بمقــدوره التنب ــكار حــول إنشــاء نمــوذج ر تتمحــور فكــرة االبت
التخطيــط حلاجاتــه اســتجابة ملســتجدات الوبــاء، مــن حيــث أعــداد األرّسة وأعــداد وحــدات العنايــة املركــزة وأعــداد وحــدات احلجــر الصــي. وكذلــك 
يــة الــي تتســبب  للمســاعدة يف اتخــاد قــرارات منــع التجــّول عنــد اللــزوم، مــن خــالل رســم خارطــة بيانيــة وجغرافيــة تتعــرف عــى بــؤر العــدوى املركز

غلقــت هــذه املناطــق جزئيــاً أو كليــاً.
ُ
يف ارتفــاع أعــداد املصابــن، واحتمــال انخفــاض انتشــار العــدوى يف حــال أ
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عدسة راصد للشكاوى واالقرتاحات .18
قامــت دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان بابتــكار تطبيــق العدســة الذكيــة “راصــد” للشــكاوى واالقرتاحــات ويه خدمــة ُصممــت لرفــع كفــاءة 
جميــع عمليــات ومهــام خدمــات الشــكاوى واالقرتاحــات يف إمــارة عجمــان. يســتخدم هــذا االبتــكار الــذكاء االصطنــايع للتعــرف عــى الصــور املقدمــة 
مــن العمــالء بشــكل فــوري باســتخدام التحليــل املــريئ والتصنيــف التلقــايئ لثــالث مجموعــات )اقــرتاح – شــكوى – خدمــة( كمــا يقــوم النظــام 

بتحليــل بــري للبيانــات امللتقطــة واســتعراض اخلدمــات املتاحــة وربطهــا بنــوع الشــكوى أو االقــرتاح.

منصة ديب نكست الرقمية .19
يع املتوســطة والصغــرة والــي تــدىع  قامــت اقتصاديــة ديب بإطــالق أول منصــة يف الدولــة قائمــة عــى مبــدأ التمويــل اجلمــايع بغــرض دعــم املشــار
ّية مــن مختلــف اجلنســيات يف  منصــة ديب نكســت الرقميــة. تهــدف املنصــة باملقــام األول إىل دعــم الشــباب وأصحــاب األعمــال واألفــكار االســتثمار
يع املختلفــة عــى زّوارهــا بهــدف اســتقطاب الدعــم التمويــي مقابــل املســاهمة يف تطبيــق فكــرة أو  الدولــة. ويتمّثــل عمــل املنصــة بعــرض أفــكار املشــار
يع  احلصــول عــى هدايــا أو مزايــا معّينــة. كمــا تقــوم أيضــاً ديب نكســت بتقديــم خدمــات مــن قبــل اقتصادّيــة ديب بتنظيــم برنامــج لدعــم تنفيــذ املشــار

احلاصلــة عــى التمويــل الــكايف عــى أرض الواقــع.

رحلة املسافر الذيك .20
قامــت كاًل مــن اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بابتــكار وإطــالق رحلــة املســافر الــذيك، ويه خدمــة الســفر بالتعــرف عــى بصمــة العــن 
يــن  مــع الوجــه. وُتعــد رحلــة املســافر الــذيك خدمــة سلســة، ُتقــدُم مــن خــالل البوابــات الذكيــة البالــغ عددهــا 122 بوابــة منتــرشة يف صــاالت املغادر
والقادمــن يف مطــارات ديب. وقــد تــم تحديثهــا مؤخــراً بحيــث يمكــن للمســافرين املســجلن ُمســبقاً يف النظــام املــرور عرهــا مــن خــالل بصمــة 
ــد النقطــة اخلــراء املوجــودة يف  العــن مــع الوجــه ومــن دون احلاجــة إىل اســتخدام مســتندات الســفر، وفقــط مــن خــالل النظــر يف الشاشــة عن

البوابــة ليتــم التعــرف إليهــم مــن خــالل بصمــة العــن مــع الوجــه يف مــدة ال تتجــاوز 5 ثــواٍن.

84

88

92

اإلنجاز الذايت إلجراءات السفر .21
يع الطــران اهلندســّية وبالتعــاون مــع كّل مــن مطــارات ديب وطــران اإلمــارات بتطويــر “نظــام اإلنجــاز الــذايت إلجــراءات  قامــت مؤسســة ديب ملشــار
الســفر” والــذي يهــدف إىل تســهيل رحلــة املســافرين مــن خــالل إتاحــة الفرصــة هلــم إلتمــام إجــراءات الســفر ذاتيــاً بشــكل كامــل. ويــأيت ذلــك 
يقــة الذاتّيــة والــي عــادًة تــؤدي إىل فــرتات انتظــار طويلــة ومعــدالت ازدحــام أعــى. وتــمَّ بالفعــل تطبيــق االبتــكار يف مبــى 3 يف مطــار  الســتبدال الطر

ديب حيــث الىق استحســاناً كبــراً مــن املســافرين وحقــق نتائًجــا ُمرضيــة يف رفــع كفــاءة اخلدمــات باملطــار وأســعد املتعاملــن.

96

80 الزواج عن ُبعد .17
قامــت وزارة العــدل بابتــكار خدمــة “الــزواج عــن ُبعــد” والــذي ُيشــكل بــدوره حالــة تســهيل نوعيــة يف كيفيــة تقديــم اخلدمــة املتعلقــة بعقــود الــزواج 
يــارة املحكمــة. ويتــم توفــر اخلدمــة مــن خــالل نظــام قائــم عــى التواصــل عــن ُبعــد باســتخدام النظــام اإللكــرتوين الــذيك  وذلــك دون احلاجــة إىل ز
املُتــاح عــى موقــع الــوزارة وتطبيقــات اهلاتــف املحمــول، وهــو يتيــح جلميــع املواطنــن واملقيمــن يف دولــة اإلمــارات مــن إتمــام عقــد الــزواج مــن خــالل 
يــارة املــأذون واجتمــاع جميــع األطــراف يف مجلــس واحــد، مــن خــالل  إنهــاء جميــع اإلجــراءات املطلوبــة عــر اإلنرتنــت دون احلضــور الشــخيص أو ز
توقيــع العقــد باســتخدام برامــج االتصــال املــريئ والتوقيــع عــر اإلنرتنــت الــذي يوفــر مرونــة كبــرة جلميــع األطــراف املعنيــة للحضــور بغــض النظــر عــن 

مواقعهــم مــع احــرتام خصوصيــة البيانــات واملعلومــات املتاحــة للزوجــن.

 نبذة عن االبتكارات  نبذة عن االبتكارات 
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احلكومة املرنة 
االبتــكار: »منصــة مشــاركة البيانــات لتســهيل التعــّرف عــى 1والذكية 

العمــالء باســتخدام تقنيــة البلــوك تشــن«

اجلهة: مركز ديب املايل العاملي

وصف االبتكار .1

قــام مركــز ديب املــايل العاملــي بالتعــاون مــع بنــك املــرشق ورشكــة “نوربلــوك” للتقنيــة املاليــة بتطويــر وإطــالق منصــة ملشــاركة البيانــات وتســهيل عمليــة 
التعــرف عــى العمــالء باســتخدام تقنيــة البلــوك تشــن. تٌعــدُّ املنصــة األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة حيــث تهــدف إىل تمكــن الــرشكات واملؤسســات 
املرخصــة مــن فتــح حســابات مرفيــة رقميــة بســهولة ورسعــة. تنبــع فكــرة هــذا االبتــكار مــن اإلضافــات واإلمكانــات الكبــرة الــي ينطــوي عليهــا 
اســتخدام تقنيــة بلــوك تشــن لفتــح حســاب رقمــي للــرشكات واملؤسســات، ويقــوم مركــز ديب املــايل العاملــي بإعــداد ســجل الرشكــة لطلــب الرتخيــص، 
ثــم يتــم مشــاركته إلكرتونيــاً عــر تقنيــة بلــوك تشــن مــع بنــك املــرشق بعــد احلصــول عــى موافقــة العميــل، ممــا يســاهم يف تســهيل عمليــة فتــح 
يــة  احلســاب املــريف. وباعتبارهمــا مــن رّواد االبتــكار يف املنطقــة، قــام كاًل مــن مركــز ديب املــايل العاملــي وبنــك املــرشق بتطويــر عملياتهمــا التجار
ومنصــات تكنولوجيــا املعلومــات التابعــة هلمــا لضمــان االتصــال الســلس بــن املؤسســتن، مــع إجــراء عمليــات التعــّرف عــى العمــالء والتحقــق مــن 

مســتنداتهم الثبوتيــة بشــكل رقمــي وآمــِن بالكامــل، وتوفــر تجربــة رقميــة ســهلة للعمــالء.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية 2021 )بلوك تشن(

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

أهداف االبتكار .2

تحسن تجربة العمالء واختصار الوقت املخصص لعمليات فتح حساب مريف رقمي.

تقليص عمليات جمع البيانات من العمالء من قبل البنوك وتوفر اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار.

اكتساب ثقة املتعاملن وتشجيعهم العتماد املصارف الي توفر اخلدمة.

سهولة نقل البيانات بن مركز ديب املايل العاملي والبنوك.

تسجيل بيانات املتعاملن بصورة دقيقة وآمنة من خالل توظيف تقنية البلوك تشن.

يــن يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى االنضمــام إىل املنصــة وإنشــاء منصــة إماراتيــة  اختبــار مفهــوم املنصــة وتشــجيع الالعبــن اآلخر

واحــدة ملشــاركة بيانــات “اعــرف عميلــك”

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار األول احلكومة املرنة والذكية – االبتكار األول 12
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تنفيذ املرشوع
تــم التعــاون مــع الــرشكاء االســرتاتيجين إلنشــاء املنصــة والبــدء بخدمــة املتعاملــن يف شــهر فرايــر عــام 2020. مكـًـن االبتــكار املتعاملــن مــن تخطــي 

احلواجــز الــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد _19 عنــد إنشــاء حســابات مرفيــة، وتــم ذلــك مــن خــالل خفــض الوقــت املطلــوب واحلــد مــن الوثائــق املطلوبــة 

إلتمــام املعامــالت املرفّيــة الالزمــة. كمــا وتعــاون مركــز ديب املــايل العاملــي مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف ديب لتوســعة نطــاق اخلدمــة والبــدء 

بإنشــاء منصــة موّحــدة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

تحسن رسعة تقديم اخلدمات

تحسن سهولة ممارسة األعمال

مراحل املرشوع .6

صياغة الفكرة

بــدأت الفكــرة يف عــام 2018، نظــراً لعــدد الشــكاوى املســتقبلة واالقرتاحــات فيمــا يخــص بــطء عمليــة فتــح احلســاب املــريف، ونظــراً إىل أن نســبة 

60% مــن البيانــات املُدخلــة للبنــوك يه ذاتهــا، جلــأ مركــز ديب املــايل العاملــي إىل فكــرة االبتــكار حلــل املشــكلة وتقديــم خدمــة أرسع لضمــان راحــة 

املتعاملــن وتوفــر وقتهــم.

التحديات .7

احلصول عى املوافقات والرتاخيص املطلوبة نظراً لكون املرشوع هو األول من نوعه يف املنطقة.

الصعوبات التقنية املتعلقة بمشاركة املعلومات وإجراء اختبارات مشاركة املعلومات.

احلرص عى بناء قنوات تواصل فّعالة بن جميع األطراف املشاركة لضمان نجاح املرشوع.

الرشكاء .8

بنك املرشق

رشكة »نور  بلوك«

يخ إطالق املرشوع تار

اآلثار والنتائج

اخلطط املستقبلية

.9

.10

.11

شهر فراير عام 2020

يــح للــرشكات  ية األعمــال يف أوقــات اجلائحــة ألنــه يقــوم بأتمتــة مشــاركة البيانــات القائمــة عــى التصار ســاعد املــرشوع بشــكل كبــر يف اســتمرار

مــع البنــوك بمجــرد أن يتــم ترخيــص الرشكــة مــن قبــل مركــز ديب املــايل العاملــي.

وفــرت املنصــة بشــكل كبــر اجلهــد املبــذول إلنشــاء حســابات مرفيــة وتمكّنــت مــن ترسيــع العمليــة بشــكل كبــر جــداً بمــا يضمــن تحقيــق 

ية. ــة مخططاتهــم االســتثمار مصــاحل املتعاملــن وعــدم عرقل

التخفيــف مــن متطلبــات إرســال ذات البيانــات مــع البنــوك، لتســهيل فتــح احلســابات املرفيــة بشــكل أرسع دون احلاجــة لصــور أصلّيــة مصدقــة 

مــن بعــض املســتندات.

دعوة وضم رشكاء آخرين عى املنصة املشرتكة.

دراسة إقامة رشاكات مع اقتصادية ديب.

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة
كفاءة العمليات

الوصول إىل اخلدمات
رضا املتعاملن

توفر يف املزانية

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار األول احلكومة املرنة والذكية – االبتكار األول 
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احلكومة املرنة 
2والذكية 

وصف االبتكار .1

يف إطــار تطويــر آليــة لتنظيــم كيفيــة إقــرار البدائــل، وربــط العمليــات املؤتمتــة يف اتخــاذ املســار الصحيــح للموظفــن املدرجــن يف عمليــة تصحيــح 
الطاقــة اإلنتاجيــة؛ طــورت احلكومــة املحليــة إلمــارة رأس اخليمــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نظــام إدارة تصحيــح الطاقــة اإلنتاجيــة لــرأس املــال 
البــرشي اجلديــد، وذلــك بعــد أن وجــدت نفســها أمــام واقــع يســتلزم إعــادة النظــر يف كوادرهــا الوظيفيــة. حيــث دعــت احلاجــة إىل تحديــد الكــوادر 
الوظيفيــة العاملــة يف مختلــف اجلهــات احلكوميــة املحليــة الــي تأثــرت بمتغــرات العمــل، والتحــوالت االســرتاتيجية، والتعديــالت عــى النمــاذج 
التشــغيلية، واالســتخدامات التقنيــة احلديثــة، ممــا أدى ذلــك إىل احلاجــة لتقليــص الطاقــة الوظيفيــة هلــذه اجلهــات، ســواًء ألســباب مرتبطــة بعــدم 

مالءمــة املهــارات، أو تقليــص احلاجــة للوظائــف الــي يشــغلونها، أو انتفائهــا.

أهداف االبتكار .2

رفع الكفاءة احلكومية يف توظيف رأس املال البرشي.

ضمان االستثمار األمثل للموارد البرشية املتاحة بما يحقق التوازن األمثل بن حجم العمل املفروض والطاقة اإلنتاجية املنجزة للعمل.

يعهــا عــى اجلهــات األخــرى حيــث تقــّدم اســتفادة أكــر وفقــاً  االســتفادة مــن الطاقــة اإلنتاجيــة الفائضــة مــن رأس املــال البــرشي وإعــادة توز

الحتياجاتهــا التشــغيلية.

إعادة تأهيل وتطوير املوارد البرشية لشغل أدوار وظيفية جديدة، أو يف أماكن عمل مختلفة تتناسب مع خصوصية العمل ومتطلباته.

تقنن عملية استحداث وظائف جديدة، أو إعادة شغل وظائف شاغرة يف احلكومة. 

تأكيد دور تحليل القوى العاملة يف عمليات اتخاذ القرار الي تدعم التحوالت االسرتاتيجية والتغرات يف نماذج األعمال.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية املهارات املتقدمة

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

نوع القيمة الناتجة  .4

رضا املوظفن               التواصل ضمن املؤسسة               كفاءة العمليات                جودة اخلدمات                توفر يف املزانية

االبتــكار: »نظــام إدارة تصحيــح الطاقــة اإلنتاجيــة لــرأس املــال 
البرشي«

اجلهة: دائرة املوارد البرشية يف حكومة رأس اخليمة

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثايناحلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثاين16
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املزيانية .6

يــق العمــل داخــل  مل يكّلــف تطويــر النظــام أّيــة تكاليــف خارجّيــة، حيــث تــّم تطويــره مــن قبــل فر

الترسيع
يعهــم عــى  يــة ليتســى مــن خالهلــا دراســة بدائــل وضعهــم التعاقــدي، أو إعــادة توز تــم إدراج املعلومــات املتعلقــة بالكــوادر يف قاعــدة بيانــات مركز

يــق مــن جهــة أوىل، عــى إحصائيــات قيــاس إنتاجيــة املوظفــن العاملــن  اجلهــات احلكوميــة حســب الفــرص املتاحــة واألكــر مالءمــة. اســتند الفر

عــن ُبعــد، الزامــاً بالتدابــر املتخــذة يف مواجهــة اجلائحــة، ودرس عــدد الســاعات املعتمــدة لــكل موظــف، ومــدى احلاجــة الفعليــة لــه وللوظيفــة الــي 

يشــغلها يف ضــوء هــذه التداعيــات. وبنــاء عليــه، أظهــرت الدراســة رضورة إيجــاد نظــام لتصحيــح اإلنتاجيــة وفقــاً هلــذه املعطيــات. ومــن جهــة أخــرى، 

يبيــة قبــل تعميــم نظــام تصحيــح الطاقــة اإلنتاجيــة  يوهات تجر ــة عــدة ســينار ــرة املــوارد البرشي ــر النظــم والسياســات يف دائ يــق جلنــة تطوي أعــد فر

رســمياً عــى اجلهــات احلكوميــة يف حكومــة رأس اخليمــة، وذلــك مــن خــالل إعــادة رســم العمليــات بمــا يتناســب مــع النظــام للتعــرف عــى مــدى 

تنفيذ املرشوع
ــم وإدراج املوظفــن يف قاعــدة  ــق العمــل يف الوصــول إىل االســتثمار األمثــل ملوظفــي حكومــة رأس اخليمــة مــن خــالل النظــر إىل القوائ ي نجــح فر

يعهــم عــى  يــة عمــل املوظفــن قبــل توز يــة لرفــع جاهز يــع” ودراســة ملــف كل حالــة وتقييمهــا، وتحديــد االحتياجــات التطوير بيانــات “إعــادة التوز

يبيــة. يــق إدراجهــم يف برنامــج “ برنامــج التمكــن الوظيفــي “ ملــدة ثــالث أشــهر بواقــع 30 ســاعة تدر جهــات حكوميــة أخــرى، عــن طر

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يف شــهر مــارس عــام 2020، رأت احلكومــة أنهــا بحاجــة إىل نظــام مبتكــر يتصــف باملرونــة والرشــاقة للعمــل عــى إدارة تصحيــح الطاقــة اإلنتاجيــة لــرأس 

املــال البــرشي يف احلكومــة يف ضــوء هــذه املتغــرات الرسيعــة، وبمــا يحــدد كيفيــة التعامــل مــع القــوى العاملــة لتحقيــق التــوازن بــن الطاقــة املتاحــة 

ومســتوى الطلــب عــى اخلدمــات. وقــد كانــت دائــرة املــوارد البرشيــة يف حكومــة رأس اخليمــة مؤهلــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة، ومــن حيــث املهــام 

يــق عمــل مــن الدائــرة، عــى رســم مالمــح نظــام إدارة تصحيــح الطاقــة اإلنتاجيــة لــرأس املــال البــرشي  املنوطــة بهــا، لتنفيــذ النظــام املطلــوب. عكــف فر

اجلديــد، بمــا يشــمل كيفيــة إقــرار البدائــل، وربــط العمليــات املؤتمتــة يف اتخــاذ املســار الصحيــح للموظفــن املدرجــن يف عمليــة تصحيــح الطاقــة اإلنتاجيــة.

مقياس األثر .5

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

يادة جودة حياة أو الرفاهية املواطنن / املقيمن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات / املنتجات 

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

الرشكاء

التحديات

.9

.8

احلاجة اىل إعادة رسم العمليات.

إعادة أتمته العمليات بما يتناسب مع املتغرات.

نطاق التطبيق ضم 17 جهة حكومية.

يخ إطالق املرشوع تار .10

يوليو عام 2020

اآلثار والنتائج

اخلطط املستقبلية

.11

.12

تســتعن اليــوم اجلهــات احلكوميــة املحليــة يف رأس اخليمــة بالنظــام عنــد وجــود شــاٍغر لديهــا، وعنــد حاجتهــا الســتحداث وظيفــة جديــدة أو تنفيــذ 

يع واملبــادرات واملهــام لــدى جهــات حكوميــة أخــرى. بعــض املشــار

يــع، قبــل اللجــوء إىل االســتقطاب اخلــاريج، أو طلــب إدراج وظيفــة ُمســتحدثة يف  االســتفادة مــن الكــوادر املدرجــة يف قاعــدة بيانــات إعــادة التوز

يع. مزانيــة الوظائــف الســنوية أو التعاقــد مــع مــوارد برشيــة خارجيــة لتنفيــذ املشــار

نجــاح تطبيــق النظــام عــى 17 جهــة حكوميــة يف إمــارة رأس اخليمــة ممــا أدى إىل رفــع كفــاءة اجلهــات واالســتفادة املُثــى مــن الطاقــات البرشيــة 

املوجودة.

تصميم آلية التخاذ القرارات املستقبلية ذات التأثر الواسع املتعلقة بالتوظيف، نقل املوظفن، وإدارة الطاقات اإلنتاجية.

تطوير مبادرة مبنية عى االبتكار بغرض تصنيف الكوادر حسب حاجتها للتدريب الوظيفي األمثل.

استخدام االبتكار يف التخطيط االستبايق للموازنة من أجل تصحيح اإلنتاجية للعام املقبل.

هيئة احلكومة االلكرتونية هيئة حماية البيئةدائرة البلديةدائرة املالية

دائرة التنمية دائرة اآلثار واملتاحف الديوان األمريدائرة الترشيفات

دائرة اخلدمات  دائرة النيابة دائرة املحاكمدائرة اجلمارك

مركز اإلحصاء مركز أماندائرة الطران املدين

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثايناحلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثاين
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احلكومة املرنة 
3والذكية 

وصف االبتكار .1

قامــت وزارة املــوارد البرشيــة والتوطــن بابتــكار منصــة لتلبيــة متطلباتهــا الكّميــة والنوعّيــة املتعلقــة بــرأس املــال البــرشي وذلــك مــع احلــرص عــى 
ــد التكنولــويج واســتثمار  ــر والتجدي ــداع والتطوي ــوزارة بحيــث عــى كــون املنصــة قــادرة عــى اإلب ــة التوجــه الــدويل نحــو العوملــة. وحرصــت ال مواكب
املعلومــات، ممــا دفعهــا لوضــع اخلطــط والرامــج بهــــدف تحســــن خصــــائص رأس املــــال البــرشي وجعلهــا أكــر مالءمــة وانســجاما مــع متطلبــات 
التنميــة املســتدامة. مــا يضمــن مســاهمتها يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مــن خــالل دورهــا فـــي مواكبـــة متطلبـــات ســـوق العمـــل وتزويـــده بـــالقوى 
يــز كفــاءة ســوق العمــل مـــن خـــالل ضبطــه حســب قوانــن الدولــة  العاملـــة املؤهلـــة واملتخصصـــة، ومــن تحقيـــق تنميـــة اجتماعيـــة، وكذلــك مــن تعز

يــادة معــدالت البطالــة.  وإثــراءه بالكفــاءات وأصحــاب املؤهــالت العاليــة واحلــد مــن ز

أهداف االبتكار .2

إطالق منصة إلكرتونية تعى بتقديم الشواغر والفرص الوظيفية يف سوق العمل للرشكات املسجلة يف القطاع اخلاص.

تسجيل العاملن العاطلن عن العمل للمنشآت املتعرة )غر املواطنن(.

يح العمل للمنشآت اخلاصة وذلك من خالل منصة توظيف حكومية. إرشاف الوزارة عى منح تصار

توفــر أداة إلكرتونيــة ُمَحوكمــة لتوظيــف العمالــة يف ســوق العمــل، والــي تدعــم سياســة الــوزارة يف العمــل الســتقطاب الكفــاءات وضمــان 

حمايــة طــريف اإلنتــاج مــن خــالل آليــات تمــت برمجتهــا يف املنصــة كعــرض الوظائــف والشــواغر وطــرق املقابــالت املبــارشة والتعاقــد بــن الطرفــن 

)العامــل – صاحــب العمــل(.

تخفيف حدة الشكاوى العمالية والتوقفات العمالية

تعزيز سمعة الدولة يف املحافل الدولية من خالل توفر فرص وظيفية حقيقة للعمالة

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار

سياسة املتعامل الرقمي واخلدمة احلكومية الرقمية

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة              كفاءة العمليات               الوصول إىل اخلدمات               رضا املتعاملن

االبتكار: »سوق العمل االفرتايض«

اجلهة: وزارة املوارد البرشية والتوطن

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثالثاحلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثالث20
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تنفيذ املرشوع
قامــت الــوزارة بالتعــاون مــع مطــور رقمــي مــن تطويــر منصــة افرتاضيــة تتمكــن املنشــآت مــن التســجيل فيهــا لتســهيل عمليــات اســتقطاب 

الكفــاءات املطلوبــة، وعــى صعيــٍد أخــر، قامــت أيضــاً بفتــح بــاب التســجيل للباحثــن عــن فــرص عمــل عــر املوقــع اإللكــرتوين للمنصــة والتقديــم عــى 

يــة. وشــهدت املنصــة  الوظائــف املعروضــة املتوافقــة مــع مؤهالتهــم وخراتهــم. ووفــرت املنصــة آليــة تســجيل ســهلة وميــرّسة وبرســوم اشــرتاك رمز

إقبــااًل واســعاً منــذ إطالقهــا، حيــث ســجلت 97 منشــأة وحــوايل 7000 باحــث عــن عمــل خــالل األشــهر األربــع األوىل.

مراحل املرشوع .6

صياغة الفكرة
يف ظــل تواجــد منصــات عديــدة للتوظيــف ال يلــزم أغليهــا باملهنيــة واملصداقيــة، وســيع وزارة املــوارد البرشيــة والتوطــن عــى ســمعة الدولــة ومكانتهــا 

العامليــة. ســعت الــوزارة إىل إنشــاء منصــة حكوميــة متخصصــة لضبــط كفــاءة ســوق العمــل والربــط بــن الباحثــن عــن عمــل والفــرص املتوفــرة يف 

القطاعــن العــام واخلــاص.

مقياس األثر .5

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

تحسن رسعة تقديم اخلدمات

تحسن سهولة ممارسة األعمال

التحديات .7

عدم وجود بيانات عى مستوى اإلمارات، حيث يتم جمع بعض املؤرشات عى املستوى الوطي.

وضع سياسات تمنع محاوالت التحاُيل عى القوانن. 

انتشار البطالة ومعدالتها بسبب وجود ندرة فرص العمل املُتاحة.

سياسات التوظيف الداخلية للرشكات.

تفاوت مستويات املعرفة واملؤهالت بن العاملن يف نفس التخصص

عدم االمتثال الكامل لسياسات التوطن وتطبيقها يف القطاع اخلاص

يخ إطالق املرشوع تار .9

تّم إطالق املنصة يف معرض جايتكس – أكتوبر 2019

اآلثار والنتائج

اخلطط املستقبلية

.10

.11

توفر ربط بن األنظمة واملنصة احلكومية بما يضمن التوظيف وفق الرشوط والضوابط والقوانن املنظمة.

اشرتاك 516 منشأة يف املنصة، يف ظل تسجيل 2436 منشأة يف سوق العمل االفرتايض.

نجاح املنصة بعرض ما يقارب 1159 فرصة عمل.

بلغ عدد األفراد الباحثن عن عمل واملسجلن باملنصة 62,099 فرد.

للــرد عــى  يــق دعــم فــي  تفعيــل خاصيــة التســجيل يف املنصــة بشــكل مســتمر طــوال األســبوع وأيــام العطــالت باإلضافــة إىل توفــر فر

االستفســارات

رفع املؤرش االسرتاتييج للمؤسسة املتمثل بانتقال العمالة داخليًّا بن املؤسسات والرشكات.

دمج نظام منصة سوق العمل مع أنظمة وزارة املوارد البرشية

ير التعاون الدويل ملرشوع حوار أبو ظي من خالل تطوير منصة عاملية بإرشاف وزارة املوارد البرشية والتوطن تقر

التنســيق مــع إدارة تقنيــة لدمــج معلومــات املنصــة مــع أنظمــة الــوزارة بحيــث تســتقبل البيانــات املقدمــة عــى املنصــة وإرســال حالــة العمــال 

وحالــة املنشــآت املســجلة عــى املنصــة

الرشكاء .8

رشكات من القطاع اخلاصعدد من اهليئات احلكومية يف الدولةوزارة اخلارجية

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثالثاحلكومة املرنة والذكية – االبتكار الثالث
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الحكومة املرنة 
وصف االبتكار4والذكية  .1

قامــت دائــرة الشــؤون اإلســالمية يف الشــارقة بتطويــر تطبيــق املفتــش الــذيك جلمــع معايــر التفتيــش يف آٍن واحــد وربطهــا بشــكل ســهل ورسيــع 
بعمليــات اإلبــالغ عــن األعطــال أو املالحظــات أو وجــوب التحســينات، ممــا يســّهل عمــل املفتشــن بصــورة كبــرة جــداً ويضمــن دقــة عاليــة جــدا 
يف العمليــات. ويقــوم التطبيــق بربــط املفتشــن بجميــع األقســام املختلفــة يف الدائــرة ويســمح هلــم بإدخــال املعلومــات إىل قواعــد البيانــات املعنيــة 
بهــدف اتخــاذ اإلجــراءات بشــكل مبــارش. تهــدف الدائــرة لتضمــن التطبيــق يف جميــع اخلدمــات املتعلقــة بعمليــات تفتيــش املســاجد جلعلهــا أكــر 

مرونــة وكفــاءة ســعياً لتحســن رضــا رّواد املســاجد بالشــكل األمثــل.

أهداف االبتكار .2

دقة ورسعة إنجاز املهام.

تحديد مستوى العناية ونظافة املسجد.

مراقبة مستوى أداء األئمة واملؤذنن ومدى الزامهم بواجباتهم.

تحقيق أعى مستوى رضاء من العناية والرعاية ملرتادي املساجد.

إدخال ومتابعة إنجاز طلبات الصيانة للمساجد.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

سياسة املُتعامل الرقمي واخلدمة احلكومية الرقمية

نوع القيمة الناتجة  .4

إيجاد بيئة عمل تزدهر فيها اخلدمات الذكية )رسيعة يف معامالتها - قوية يف إجراءاتها(

التحول الرقمي من العمل الوريق إىل تطبيقات ذكية )العمل بال ورق(

رفع مستوى سعادة املتعاملن )رواد املساجد(

توفر املزانية

يادة اخلدمات املقدمة ز

ية األعمال يف ظل الظروف الراهنة )كوفيد_19(.  استمرار

كفاءة العمليات

الوصول إىل اخلدمات

االبتكار: »تطبيق مفتش املساجد الذيك«

اجلهة: دائرة الشؤون اإلسالمية يف الشارقة

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار الرابعاحلكومة املرنة والذكية – االبتكار الرابع24
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الترسيع
يــق العمــل يف الدائــرة يف فــرتة أربعــة أشــهر مــن تطويــر التطبيــق الرقمــي بشــكل كامــل ليشــمل جميــع اخلدمــات والطلبــات املتعلقــة  قــام فر

ــرة كالصيانــة وشــؤون األئمــة، وأيضــاً مــع رشكات التنظيــف املختلفــة. بعمليــات التفتيــش، وكذلــك ربــط التطبيــق مــع األقســام املختلفــة يف الدائ

تنفيذ املرشوع
ــات  ــرة. وأّدى ذلــك إىل رفــع كفــاءة العملي ــم اســتخدامه مــن قبــل مفتشــن الدائ ــو عــام 2018 ليت ــق بشــكل رســمي يف يولي ــم اعتمــاد التطبي ت

ــر. وتســهيلها بشــكل ملحــوظ وكب

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
انطالقــا مــن ُبــطء العمليــات باســتخدام الوضــع التقليــدي الــذي يقــوم بــه املُفتــش بجميــع املهــام بشــكل وريق. خططــت الدائــرة بتطويــر آليــة تضمــن 

ــًة بالوضــع الســابق حيــث قــد تصــل فــرتات  وصــول كل مــا يتعلــق باملســجد مــن طلبــات إىل القســم املختــص بالدائــرة يف فــرتة زمنيــة قصــرة مقارن

االســتجابة إىل أكــر مــن يــوم واحــد خــالل أيــام العطــالت، بجانــب انخفــاض الدقــة، وعــدم القــدرة عــى فــرز األعطــال وتحديــد أولوياتهــا.

مقياس األثر .5

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

يادة جودة احلياة أو الرفاهية للمواطنن / املقيمن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات / املنتجات

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

يــق قســم تقنيــة املعلومــات بدائــرة الشــؤون  بــدون أيــة تكاليــف، حيــث تمــت برمجــة وتصميــم التطبيــق بالكامــل وإدارتــه داخليــاً عــن طر

اإلســالمية.

التحديات .8

إدراج جميع مهام املفتشن يف التطبيق.

تحديد موقع املفتش أثناء تواجده باملسجد، وربطه بنظام متابعة املفتشن.

يارات وجميع اخلدمات املقدمة من التطبيق، وإرفاق املالحظات بالصور. تطوير آلية إلدراج كافة تفاصيل الز

ربط التطبيق مبارشة مع جميع األنظمة الداخلية بالدائرة لكل قسم عى حده.

ربط التطبيق مع التطبيق اخلاص برشكة النظافة بشكل شامل وعمي.

تدريب املفتشن ومسؤويل رشكة النظافة عى كيفية عمل التطبيق.

يخ إطالق املرشوع تار .10

بدأ تنفيذ االبتكار يف شهر مارس عام 2018، وتم االنتهاء منه بشكل كامل يف يوليو 2018.

اخلطط املستقبلية .12

يــم اإللكرتونيــة عــى املســتوين االفــرتايض والواقــيع بهــدف رفــع  إمكانيــة تضمــن قســم خــاص يف التطبيــق إلدارة حلقــات تحفيــظ القــرآن الكر

كفــاءة احللقــات القرآنيــة بتحقيــق أهدافهــا وتســهيل عمليــات املراقبــة واإلرشاف، وذلــك مــن خــالل التنســيق مــع اجلهــات املســؤولة.

تضمن إدارة أصول املساجد يف التطبيق.

اآلثار والنتائج .11

ير الكرتوين بواسطة التطبيق خالل عام 2020 يف مساجد إمارة الشارقة. إصدار حوايل 50,000 تقر

تحسن االداء من حيث رسعة وصول الطلبات اىل اجلهة املسؤولة مبارشة.

يسمح التطبيق ملسؤويل قسم التفتيش بمتابعة عمل املفتشن أواًل بأول.

استخراج إحصائيات وبيانات متعلقة بعمليات التفتيش والشكاوى بشكل يومي وشهري وسنوي.

تقييم أداء املفتشن من خالل نظام املتابعة بشكل أدق.

تقييم رشكات النظافة وإصدار شهادات اإلنجاز الشهرية بفعالية ودقة أعى.

يع طلبات الصيانة عى الوحدات املختصة عن طريق التطبيق بشكل مبارش كخطوة أوىل لالستجابة الرسيعة. توز

متابعة إنجاز طلبات الصيانة من قبل املفتشن.

تسهيل عملية استقبال املقرتحات والشكاوى الواردة من اجلمهور للمفتشن.

الرشكاء .9

قسم شؤون األئمة قسم الصيانةقسم التفتيشاملرشفن واإلدارين يف رشكة النظافة

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار الرابعاحلكومة املرنة والذكية – االبتكار الرابع
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احلكومة املرنة 
5والذكية 

وصف االبتكار .1

يــع بــن شــبكات  قامــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب – “ديــوا” بأتمتــة آليــة قــراءة البيانــات املتعلقــة بفاقــد الطاقــة ونقــل الطاقــة عــى حــدود النقــل والتوز
نقــل ديــوا وهيئــات الطاقــة األخــرى. أتــاح االبتــكار قيــاس بيانــات فاقــد الطاقــة بدقــة عاليــة وبيانــات أخــرى ذات أهميــة، بشــكل حلظــي دون احلاجــة 
االعتيادّيــة إىل أي تدخــالت برشّيــة، وتتمــاىش فكــرة االبتــكار مــع اســرتاتيجيات اهليئــة املتعلقــة باالبتــكار والتحــول الرقمــي، كمــا تتمــاىش مــع الســيع 
الدائــم لدولــة اإلمــارات لتكــون رائــدة يف هــذه املجــاالت. وبفضــل هــذا العمــل االبتــكاري، تمكّنــت اهليئــة مــن تســجيل كميــة هائلــة مــن البيانــات 
يــادة  الدقيقــة الــي تصــل إىل )1,500,000( نقطــة بيانيــة خــالل الشــهر الواحــد، ممــا يدّعــم عمليــات اتخــاذ القــرار خلفــض نســبة فقــد الطاقــة وز
كفــاءة نقــل الطاقــة. ويقــوم هــذا االبتــكار بتوفــر قــراءات مــن ســتة مصــادر للمعلومــات يف كل محطــة لنقــل الطاقــة تســتخدم العــداد الــذيك. وقــد 
يــادة هــذا العــدد ليشــمل محطــات  بلــغ عــدد املحطــات الــي تســتخدم العــداد الــذيك اليــوم أكــر مــن 350 محطــة يف إمــارة ديب، وتتطلــع اهليئــة لز
يــب. وبعــد أن يتــم جمــع البيانــات مــن العــدادات الذكّيــة، يقــوم النظــام املركــزي بعمليــة تنقيــح وتوثيــق البيانــات املجمعــة،  أكــر يف املســتقبل القر

لتتمكــن اهليئــة مــن اعتمــاد البيانــات يف تطويــر اســتخدامات أخــرى أو التعــّرف عــى أماكــن فقــد الطاقــة وصيانتهــا.

أهداف االبتكار .2

يــع، وأخــرى ترســم احلــدود بــن اســتهالكات اهليئــة واهليئــات األخــرى يف اإلمــارات  اعتمــاد عــدادات قــادرة عــى رســم حــدود النقــل والتوز

املجــاورة. 

تحضر العدادات لتكون معتمدة إلصدار فواتر االستهالك للطاقة من قبل اهليئة.

ية للعدادات. إلغاء العامل البرشي يف القراءات الدور

توافر قراءات دقيقة معتمدة لقراءة فاقد الطاقة.

يارة املهندسن للمواقع. توفر الوقت والتكلفة املرتبطان بز

يع  جمــع كميــات كبــرة مــن املعلومــات الــي تمكـّـن اهليئــة مــن توقــع اخلســارات املســتقبلية وتفاديهــا، ودراســة تحســينات أخــرى، والقيــام بمشــار

مســتقبلية ذات تأثــرات أعــى.

تكوين قاعدة بيانات دقيقة موّثقة يتم االعتماد عليها يف عمليات فوترة استهالك الطاقة من وإىل اإلمارة.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات – 2025.

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية.

اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة.

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم.

االبتــكار: »التحــول الرقمــي حلســابات فاقــد الطاقــة 
عــدادات  تقنيــات   باســتخدام  الكهربــاء  نقــل  يف 

التحقيــق« الذكيــة وأنظمــة  الطاقــة 

اجلهة: هيئة كهرباء ومياه ديب

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار اخلامساحلكومة املرنة والذكية – االبتكار اخلامس28
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الترسيع
يــق العمــل  ُيعــّد املــرشوع هــو األول مــن نوعــه يف املنطقــة، حيــث مل يكــن الســوق جاهــزاً لتلبيــة طلبــات االبتــكار بشــكل كامــل. ممــا اســتوجب مــن فر

التعــاون مــع مختلــف الــرشكات املــزّودة حللــول الطاقــة عــى تطويــر العــّدادات بالشــكل األمثــل والــذي يضمــن أعــى كفــاءة تقنّيــة ممكنــة. وقــام 

يــق العمــل يف اهليئــة بتجربــة احللــول املختلفــة داخــل املختــر املخصــص قبــل أن يتــم االعتمــاد النهــايئ لنمــوذج العــّداد. فر

تنفيذ املرشوع
تم إطالق املرشوع يف بداية عام 2019، مما عّزز مكانة اهليئة يف تصّدر القائمة العاملية ألدىن خسارات الطاقة عى طول شبكة النقل.

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يــق عمــل يضــم مــا يقــارب 200  يــارات املتكــررة ملحطــات نقــل الطاقــة بغــرض تســجيل قــراءات العــدادات، مجهــوًدا كبــًرا مــن فر لطاملــا تطلبــت الز

مهنــدس. ويف الكثــر مــن األحيــان يواجــه املهندســن صعوبــة يف قــراءة العــدادات نظــراً لتعــّذر الوصــول إىل بعــض املناطــق، هــذا مــع وجــود احتماليــة 

اخلطــأ البــرشي يف عمليــة القــراءة. ولقــد دفعــت هــذه العوامــل هيئــة الكهربــاء وامليــاه بإمــارة ديب إىل ابتــكار فكــرة املــرشوع لتســهيل عمليــات قــراءة 

عــدادات فاقــد الطاقــة ورفــع كفــاءة وجــودة العمليــات. وملـّـا كانــت القــراءات حساســة جــّداً يف بعــض األحيــان، حيــث إنهــا تســتخدم يف عمليــات فوتــرة 

اســتهالك الطاقــة بقيمــة قــد تتجــاوز املليــار درهــم ســنوياً؛ كان مــن الــرورة رفــع الدقــة إىل أعــى مســتوى ممكــن.

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة رار استمَّ

يادة جودة حياة ورفاهية املواطنن واملقيمن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات واملنتجات

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

14.6 مليون درهم إمارايت.

التحديات .8

تغير عدد كبر من العّدادات )ما يقارب 2000 عّداد( يف فرتة زمنية قصرة بكفاءة عالية.

اخلطورة املصاحبة لعمليات التوصيل والوصول إىل األماكن الصعبة.

تبديل العدادات بآليات معّينة ملنع حدوث انقطاعات.

يارة املحطة ذاتها عّدة مرات لتعّذر الوصول لبعض العدادات واحلاجة إىل تخطيط كيفّية استبداهلا. احلاجة لز

التعامل مع ثالث عرشة نوًعا مختلًفا من العدادات املصّنعة من ِقبل خمس رشكات مختلفة، مما يتطلب كفاءة فنّية عالية.

صعوبة استبدال العدادات القديمة أو تلك غر املجّهزة بقدرات االتصاالت.

عمليات تنقيح واعتماد البيانات الضخمة املجمعة.

حساسّية املعلومات الي يتم تجميعها، حيث تحمل كل قراءة داللة معّينة ويرتتب عى ذلك نتائج مهّمة.

يخ إطالق املرشوع تار .10

بداية عام 2019، وقد استغرق املرشوع 18 شهًرا لزويد 241 محطة بالعدادات الذكّية.

اخلطط املستقبلية .12

يــادة كفــاءة وتوفــر الطاقــة املســتهلكة يف محطــات الكهربــاء )خلفــض اســتهالك املحطــات  اســتخدام البيانــات الصــادرة مــن العــدادات الذكيــة لز

ذاتها(.

توظيف االبتكار خلفض فاقد الطاقة يف بعض األماكن بعد أن يتم التعّرف عليها.

الربط املبارش مع محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية بهدف إصدار الفواتر بشكل دقيق وبدون تدخل العامل البرشي.

اآلثار والنتائج .11

اعتماد ما يقارب عى 1400 عّداد ذيك موزعن عى 250 محطة نقل للطاقة يف إمارة ديب.

احلصول عى نتائج دقيقة، وحلظية حلسابات الفاقد.

االستغناء عن العامل البرشي يف عمليات قراءة العدادات.

تحديد بعض األماكن لدراسة إمكانية خفض خسارات الطاقة.

يادة كفاءة محطات النقل داخل اهليئة نفسها. ز

حسابات الفواتر أصبحت مؤتمتة وبدّقة عالية.

يادة الدقة لتصل لنسبة %100.  يادة وفرة البيانات بنسبة 99.9% وز ز

يارات امليدانّية. تحقيق سالمة وسعادة أكر من 200 مهندس وفرقهم من خالل االستغناء عن الز

االستغناء عن املعامالت الورقّية بشكل كامل يف سبيل التحول الرقمي احلكومي.

التوفر يف تكاليف العمليات املرتبطة بفقد الطاقة بأكر من 50.6 مليون درهم، وتقدر قيمة النظام اجلديد بما يعادل 97 مليون درهم.

الرشكاء .9

قامت اهليئة بتبّي وتطوير املرشوع بشكل كامل.

نوع القيمة الناتجة  .4

كفاءة العمليات

رضا املوظفن واملتعاملن

جودة اخلدمات

توفر يف املزانية

احلكومة املرنة والذكية – االبتكار اخلامساحلكومة املرنة والذكية – االبتكار اخلامس
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وصف االبتكار .1

املخيــم الصيفــي االفــرتايض هــو برنامــج ثقــايف موّجــه لألطفــال والناشــئة والشــباب يســى إىل اســتثمار أوقــات فراغهــم لتطويــر أبعــاد مختلفــة مــن 
ــد_19  ــة ضمــن ظــروف جائحــة كوفي ــالءم مــع طبيعــة اإلجــازة الصيفي ــم ليت شــخصياتهم وكذلــك طــرق التفكــر والتواصــل لديهــم. ُصّمــم املخي
يــب  بحيــث ُيتيــح الفرصــة برغــم ظــروف التباعــد، الســتثمار طاقــات األطفــال والشــباب واالســتفادة مــن أوقاتهــم. وذلــك بتوجيههــا إىل املعرفــة والتدر
يبيــة واحلــوارات الثقافيــة والعــروض الوثائقيــة الــي تغطــي كافــة مجــاالت الثقافــة ضمــن منّصــة إلكرتونيــة  مــن خــالل طــرح عــدد مــن الــورش التدر
ــع شــغفهم وتوجيــه قدراتهــم نحــو  واحــدة. كمــا يطمــح املُخيــم إىل توســيع إدراك الشــباب حــول طبيعــة وظائــف املســتقبل ومســاعدتهم يف تتّب
يــز فــرص اإلبــداع والتمــّز لديهــم، ويســتعن املخيــم بالتكنولوجيــا ويســّخرها بشــكل مبتكــر يف تنميــة مهــارات الفئــات  املجــاالت املفّضلــة لتعز

املشــاركة، ممــا يشــكل خطــوة مهمــة يف مواكبــة التحــّوالت الرقميــة.

أهداف االبتكار .2

يبهم عى املهارات املختلفة الالزمة يف العر احلايل. توفر قنوات للتواصل الفّعال بن الشباب والتعبر عن ذاتهم يف إطار تدر

تقديم نبذة عن عدد من مجاالت الصناعات الثقافية واإلبداعية وإبراز قصص النجاح يف هذا القطاع

تحفز الفئات املستهدفة واحلفاظ عى حماسها الفكري طوال فرتة الصيف.

إيصال الثقافة اإلماراتية لكافة رشائح املجتمع بشكل فوري ومبتكر.

تعريف الشباب عى وظائف املستقبل.

تسليط الضوء عى اجليل اجلديد واملواهب الصاعدة يف املشهد الثقايف اإلمارايت.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم.

الرنامج الوطي للمهارات املتقدمة.

األجندة واالسرتاتيجية الوطنية للشباب

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة

الوصول إىل اخلدمات

اخلدمات 
االبتكار: »املخيم الصيفي االفرتايض«1املجتمعية 

اجلهة: وزارة الثقافة والشباب
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الترسيع
تضّمنت فرتة الترسيع عدًدا من اخلطوات املهّمة ومنها:

         اعتماد محاور املخيم بما يضمن إعطاء أعى قيمة ممكنة من خالل ما يقّدمه املخيم.

         اعتماد املدربن والضيوف إلدارة ورش العمل املختلفة.

         تجهز قناة اليوتيوب وغرف االجتماعات االفرتاضية بالتعاون مع فريق تقنية املعلومات بالوزارة.

         إعداد موقع املخيم الصيفي االفرتايض للتعريف عن الرنامج وعرض الفكرة بشكل فاعل وواسع.

         عمل خطة تسويقّية للرنامج عر وسائل التواصل االجتمايع والريد اإللكرتوين، وذلك الستقطاب أكر قدر من االهتمام واملشاركن.

تنفيذ املرشوع
تــم إطــالق املــرشوع يف موســم الصيــف عــام 2020 وحــى نهايــة شــهر أغســطس مــن نفــس العــام مــع احلــرص عــى القيــاس املســتمر لنســبة 

ــدة هلــم. ســعادة املشــرتكن وإيصــال الفائ

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
ــوزارة الســتغالل طاقــات الشــباب  ــات عــام 2020 كنــوع مــن االســتجابة لتداعيــات جائحــة كوفيــد_19، وســعياً مــن ال ــكار يف بداي ــدأ التخطيــط لالبت ب

ــر واعتمــاد فكــرة املــرشوع مــدة تقــارب العــرشة أســابيع. واســتثمار أوقاتهــم فيمــا ينفعهــم وينفــع بهــم الوطــن واملجتمــع، وقــد اســتغرق تطوي

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

يادة جودة احلياة أو الرفاهية لدى املواطنن واملقيمن ز

التحديات .8

بعض التحديات املالّية

وجود تنافسّية عالية من قبل برامج أخرى متنّوعة

النطاق الواسع للقطاع الثقايف واحلرص عى شمول الرنامج ملختلف جوانبه ضمن املخيم

يز التنوع الثقايف. املواءمة بن اهلوية اإلماراتية وتعز

يخ إطالق املرشوع تار .10

خالل موسم صيف عام 2020

اخلطط املستقبلية .12

توفر عدد أكر من الرامج بهدف صقل مهارات املبدعن من الشباب واألطفال.

إنشاء برامج ُتعى برتجمة وتضمن الشعر اإلمارايت كفن أديب متمز.

إنعاش حركة النقد يف كافة مجاالت الثقافة من قبل الوزارة.

تشكيل جلنة لدراسة وضع الشارع األديب ووضع حلول للتحديات احلالية.

اآلثار والنتائج .11

كان البتــكار املخيــم الصيفــي االفــرتايض دور مهــم يف اســتثمار وقــت الفــراغ لــدى فئــات األطفــال والشــباب يف فــرتات الصيــف ضمــن وقــت 

اجلائحــة، حيــث أتــاح للمجتمــع املشــاركة واالســتمتاع والتعّلــم مــن الرامــج االفرتاضيــة وذلــك مــن خــالل:

ّية بن املشاركن وفريق العمل املختص          تنفيذ 16 جلسة حوار

يبية يف الشهر الواحد          إقامة 8 ورش عمل و17 عرض ثقايف بواقع 55 ساعة تدر

يبية 1218 فرًدا، فيما شاهد اجللسات النقاشية عر اليوتيوب ما يفوق 30 ألف شخًصا من 24 دولة حول العامل.          حر الورش التدر

يز قدرة املخيم عى تحقيق الفائدة للمشاركن          تم استضافة 71 ضيًفا من ذوي اخلرات لتعز

الرشكاء .9

قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية

اخلدمات املجتمعية – االبتكار األول اخلدمات املجتمعية – االبتكار األول 
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وصف االبتكار .1

وّفــرت بلديــة مدينــة أبــو ظــي ألفــراد املجتمــع تطبيــق “فريجنــا” الرقمــي إلتاحــة التواصــل اآلمــن بــن ســكان الــيّ الواحــد، كمــا يتيــح إرشاكهــم يف 
يع واملرافــق والفعاليــات ضمــن الــي الواحــد. يتضمــن التطبيــق 20 خدمــة مختلفــة عــى منصــة مشــاركة  عمليــات صنــع القــرارات اخلاصــة باملشــار

مجتمعيــة. 

يــز جــودة احليــاة مــن خــالل توفــر وســائل لإلبــالغ عــن املخالفــات، وطلــب  وملــا كانــت بلديــة مدينــة أبــو ظــي تســى يف مســرة تحوهلــا الرقمــي إىل تعز
املســاعدة للطــوارئ، وتأمــن خــط ســاخن لالستفســارات، باإلضافــة إىل التواصــل مــع اجلمهــور للحصــول عــى اقرتاحاتــه، واســتبيان آرائــه، وتأمــن 
يــق العمــل يف بلديــة أبــو ظــي مــن إدارة تقنيــة املعلومــات يف املدينــة ببنــاء منصــة للتواصــل املجتمــيع  مشــاركته يف اخلطــط الســنوية، فقــد بــادر فر

ُتســّهل التواصــل بــن أهــايل الــيّ، وُتعــزز الِصــالت فيمــا بينهــم، وتســهم يف تفعيــل العالقــة بينهــم وبــن اجلهــات احلكوميــة.

أهداف االبتكار .2

ز ترابطهم ومشاركتهم يف املناسبات االجتماعية. التواصل الفّعال بن سكّان “الفريج”، بما يعّز

يــج ودعــم  يع واملرافــق والفعاليــات املجتمعيــة يف منطقتهــم، وتمكــن ســكان الفر يــج يف عمليــة صنــع القــرارات اخلاصــة باملشــار إرشاك ســكّان الفر

مواهبهــم واهتماماتهم.

إتاحة الفرصة لسكّان الفريج للمشاركة يف احلمالت التطوعية.

التعّرف عى احتياجات سكّان الفريج، والتجاوب معها.

يع احلالية واملستقبلية، وعى الفعاليات واملبادرات املجتمعية، وتسهيل املشاركة فيها. إطالع سكّان الفريج عى مستجدات املشار

إرشاك اجلهات احلكومية، والتواصل مع سكّان الفريج عر حسابات موّثقة للجهات احلكومية.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

الرنامج الوطي للمكافآت السلوكية 

السياسة الوطنية لألرسة

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار

سياسة املتعامل الرقمي واخلدمة احلكومية الرقمية

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

االبتكار: »فريجنا«

اجلهة: بلدية مدينة أبو ظي
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الترسيع
يــق العمــل يف بلديــة أبــو ظــي بتصميــم التطبيــق ليشــمل ثــالث غايــات رئيســية ويه اســتقطاب املســتخدمن ألول مــرة، وبقــاء املســتخدمن  قــام فر

يــن. كمــا أضــاف مبــادئ املكافــآت الســلوكية للمســتخدمن إذا مــا قامــوا بأعمــال إيجابيــة  واعتمادهــم للتطبيــق، وتحفــز املســتخدمن لدعــوة آخر

تعــزز روح االنتمــاء الوطــي والقيــم املجتمعيــة.

تنفيذ املرشوع
يــز التواصــل املجتمــيع. وتــم تنفيــذه أواًل يف مدينــة “خليفــة “ يف أبــو  بــدأ املــرشوع مــع بدايــة عــام 2020 تزامنــاً مــع جائحــة كوفيــد_19 ُبغيــة تعز

ظــي، ومــن ثــم تــم تطبيقــه عــى بــايق املناطــق واملــدن يف إمــارة أبــو ظــي، كمــا يتــم اآلن تنفيــذه يف مدينــي العــن والظفــرة.

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يــق ثــالث اتجاهــات للتواصــل والــي يتعــن عــى تطبيــق “فريجنــا” أن يقدمهــا بهــدف تقويــة عمليــات اتخــاذ القــرار، اتجاهــن “عموديــن”،  حــّدد الفر

يتمثــل أوهلمــا يف تواصــل اجلهــات احلكوميــة مــع املجتمــع، والثــاين يف تواصــل املجتمــع مــع اجلهــات احلكوميــة. واتجــاه ثالــث “أفقــي” يؤّمــن تواصــل 

أفــراد املجتمــع معــاً مــن خــالل التطبيــق.

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

خفض نسبة اآلثار السلبية عى البيئة

رفع مستوى جودة حياة املجتمع

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

املزيانية .6

تم تطوير التطبيق من قبل فريق العمل دون أية تكاليف إضافية.

التحديات .8

تقبل املجتمع للفكرة واخلاصية.

تخّوف البعض من اخرتاقات اخلصوصية

صعوبة التوّسع

فهم احتياجات املجتمع وفهم الدوافع السلوكّية.

بناء فريق مستقل قادر عى اتخاذ قرارات بهدف تحقيق مصلحة املجتمع وتنمية فكرة االبتكار.

يخ إطالق املرشوع تار .10

تم اإلطالق يف فراير 2020 

اخلطط املستقبلية .12

تطوير آليات يف التطبيق لضمان االكتفاء الذايت املايل.

يز املكافئات السلوكية املدرجة يف التطبيق. تعز

تفعيل التفاعل الريايض يف التطبيق.

استخدام أكر للمحتوى املُختص مع األهل واألقارب خارج الدولة اعتبارا لشجرة العائلة.

اآلثار والنتائج .11

استخدام أكر من 4000 متعامل يوميا للخدمات الرقمية.

يادة عدد الفعاليات )يف األحياء املستخدمة للتطبيق( بنسبة 20% باالستعانة بتطبيق فريجنا. ز

توفر يف تكاليف الفعاليات بنسبة %10.

يادة عدد املشاركن يف الفعاليات بنسبة %30. ز

يا نتيجــة اســتخدام خاصيــة االعالنــات والفعاليــات واملســابقات، واخلــواص املجتمعيــة التوعويــة،  توفــر مبلــغ يقــدر ب 100,000 درهــم شــهر

ــا و1592 خــًرا متنوًعــا بــن حمــالت توعوّيــة، وإعالنيــة، وثقافيــة، وغرهــا. وذلــك عــر نــرش 1630 اعالًن

تقليص وقت احلصول عى النتائج من شهرين إىل 5 ساعات عمل تمتد اىل أسبوع عمل، فيما يتعلق بطلبات االستشارة املجتمعية.

ية يف مجال االستبيانات تبلغ ما يقارب 70 ألف درهًما. توفر مبالغ مالية لتعين رشكات استشار

تنفيذ عدد 179 استفتاء عى فرجان مدينة أبو ظي.

يع فرجانهــم بواقــع عــدد 101 مــرشوع موزعــة عــى ســتة فرجــان يف مدينــة أبــو ظــي، نتجــت عــن توعيــة عــدد  توعيــة أهــايل الفرجــان عــن مشــار

32,032 مســتخدم قامــوا بمشــاهدة اخلاصيــة.

الرشكاء .9

تدوير.

هيئة الدفاع املدين

بلدية العن.

مؤسسة التنمية األرسية.

بلدية الظفرة

دائرة النقل.

نوع القيمة الناتجة  .4

توفر يف املزانية

رضا املوظفن

كفاءة العمليات

الوصول إىل اخلدمات

جودة اخلدمات
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وصف االبتكار .1

قامــت وزارة تنميــة املجتمــع بتطويــر نظــام للتدخــل عــن ُبعــد مــع أرس األطفــال ذوي التأخــر النمــايئ لتقديــم أعــى مســتويات اخلدمــة هلــم يف ظــل 
جائحــة كوفيــد_19، وتوافقــاً مــع تطّلعــات دولــة اإلمــارات للتحــول الرقمــي. ومكّــن النظــام وزارة تنميــة املجتمــع مــن ديمومــة تقديــم اخلدمــات 
يــب أفرادهــا حرصــاً عــى تطويــر  يقــة مبتكــرة، حيــث تــم تركــز اخلدمــات عــن ُبعــد مــع األرسة عــر تمكينهــا وتدر لألطفــال ذوي التأخــر النمــايئ بطر
نمــو األطفــال يف مختلــف اجلوانــب احلركيــة، واملعرفيــة، واالجتماعيــة، والتواصليــة. كمــا يعتــر التدخــل املبكــر عــن ُبعــد يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة 
مكّونــاً أساســّياً مــن مكونــات دعــم األرسة للوفــاء باحتياجــات أطفاهلــا ذوي اإلعاقــة والتأخــر النمــايئ أو املعرضــن ملخاطــر التأخــر النمــايئ. لــذا فــإن 

يــة يف كل املواقــف والظــروف، حــى يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات.  ديمومــة خدمــات داعمــة مــن هــذا النــوع تعتــر جوهر

إن تجربــة التدخــل املبكــر عــن ُبعــد الــي خاضتهــا الــوزارة خــالل اجلائحــة، كانــت قــد عــّززت مــن الــدور املهــم الــذي تمارســه األرسة كرشيــك يف عمليــة 
يــن نمائّيــاً وأرسهــم يف أوقــات األزمــات، إذ مــن املمكــن االســتفادة مــن  التدخــل. وال يقتــر تطبيــق نظــام التدّخــل عــن ُبعــد مــع األطفــال املتأّخر
هــذا النمــوذج التدخــي يف أي وقــت، وخاصــة مــع األطفــال الذيــن يواجــه أوليــاء أمورهــم ُمعيقــات يف التنقــل مــن البيــت إىل مراكــز التدخــل املبكــر، 
أو لــدى األمهــات العامــالت، أو مــع األطفــال الذيــن يواجهــون مشــكالت صحيــة بســيطة تمنــع حضورهــم إىل مراكــز التدخــل املبكــر أو حضــور 

يــارات امليدانيــة. يــق املختــص إىل املــزل عــر الز الفر

أهداف االبتكار .2

تطوير مهارات األطفال ذوي التأخر النمايئ يف كل الظروف، ومنع تدهور حاالتهم.

رفع مستوى الشعور باملسؤولية عند أولياء األمور نحو أبنائهم.

يبيــة والتوجيهيــة الــي يطبقونهــا مــع أبنائهــم يف املنــازل ويف البيئــات  يــز ثقــة أوليــاء األمــور بقدرتهــم وأهمّيــة دورهــم بمزاولــة األدوار التدر تعز

الطبيعيــة الــي يعيــش فيهــا األطفــال.

االستفادة من اخلرات العاملية بما يتناسب مع البيئة الثقافية واملجتمع املحي.

يــن واملهــارات مــع أبنائهــم بتوجيــه ومتابعــة املختصــن، وجعلهــم أكــر قربــاً وأقــدر عــى مالحظــة  إعطــاء فرصــة ألوليــاء األمــور ملمارســة التمار

النجاحــات اليومّيــة الــي يحققهــا أبنائهــم يف املنــازل.

التأكد من توافر اخلدمة وديمومتها للمحتاجن هلا يف جميع االوقات.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية اإلمارات للخدمات احلكومية

سياسة حماية األرسة

السياسة الوطنية لتمكن ذوي اإلعاقة- أصحاب اهلمم

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

السالمة الصحية 
االبتــكار: »ابتــكار نظــام التدخــل املبكــر عــن بعــد لألطفال ذوي 1العامة 

اإلعاقــة والتأخــر النمــايئ وأرسهم«

اجلهة: وزارة تنمية املجتمع
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نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة

كفاءة العمليات

رضا املوظفن واملتعاملن

جودة اخلدمات

توفر يف املزانية

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يقــّدم النظــام اجلديــد وســائل مبتكــرة لتحقيــق التواصــل الفّعــال بــن األرسة والطفــل واملعّلــم. وتــمَّ بنــاء نظــام التدخــل عــن ُبعــد عــى خمســة محــاور 

رئيســية: يتنــاول املحــور األول مزايــا مفهــوم التدخــل املبكـّـر عــن ُبعــد، والتحّديــات املرافقــة لــه، وكيفّيــة بنــاء قــدرات األرسة بــداًل مــن االعتماديــة. بينمــا 

يــارات اإلرشافيــة.  يــق واالجتماعــات والز ــر عــن ُبعــد، ومهــارات العاملــن، ونمــط التفاعــل بــن الفر يــق عمــل التدخــل املبكّ ــز املحــور الثــاين عــى فر يركّ

ويقــوم املحــور الثالــث عــى دراســة بيئــة التدخــل عــن ُبعــد، واحــرتام خصوصّيــة األرسة، وطــرق تغيــر الروتــن أثنــاء العــزل املــزيل، إضافــًة إىل املثــرات 

يبيــة، وأنشــطة مــا قبــل البــدء بالتدخــل ودور الوالديــن  احلّســية والتحكــم بالطفــل عــن ُبعــد. ويــدرس املحــور الرابــع آلّيــات تنفيــذ اجللســات التدر

يــي. باإلضافــة إىل اهتمامــات الطفــل والســلوكيات غــر املتوقعــة واســتجابات مقــّدم  واألخصائيــن والنقــاط الــي يجــب مراعاتهــا خــالل املوقــف التدر

يــارة االفرتاضيــة. ويتنــاول املحــور اخلامــس مــن النظــام أفــكار عمليــة تطبيقّيــة للتعامــل مــع الطفــل وأرستــه عــن ُبعــد. الرعايــة أثنــاء الز

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة رار استمَّ

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

يادة جودة احلياة أو الرفاهية للمواطنن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات / املنتجات

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

ال مصاريف فعلية إضافية، مدمجة ضمن مزانية الوزارة.

تنفيذ املرشوع
احتــوى النظــام عــى آليــة تقييــم عــن ُبعــد لألطفــال الــذي لديهــم أي معــامل مــن التأخــر النمــايئ بالتعــاون مــع أرسهــم، ملســاعدة الوالديــن وأفــراد 

األرسة عــى كشــفها، وبالتــايل تحديــد األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل التدخــل العــاليج ســواًء مــن قبــل أوليــاء االمــور أو املختصــن. إضافــًة إىل 

يــن الــي يمكــن ممارســتها يف بيئــة الطفــل ملســاعدته عــى اســتدراك الفجــوة النمائيــة.  مجموعــة مــن األنشــطة والتمار

تمّثــل اخلدمــة املقّدمــة اســتجابة للمتغــرات الــي يمــر بهــا األطفــال وأوليــاء أمورهــم خــالل األزمــات، علمــاً أن اســتخدامها ال يقتــر عــى فــرتة 

جائحــة كوفيــد_19، بــل يمكــن تكييفهــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات األطفــال وظــروف أرسهــم املســتقبلية لضمــان تطــور مهــارات األطفــال بشــكل 

مســتمر يف كل الظــروف واألوقــات يف البيئــات الطبيعيــة الــي يعيشــون فيهــا.

أما اخلدمات املقّدمة فهي:

1.       التقييم النمايئ لقدرات األطفال.

.
2.       تصميم خطط تأهيلية وتربوية لألطفال املتأخرين نمائياًً

3.       تدريب الوالدين وأفراد األرسة عى تقديم املهارات يف املزل.

4.       املتابعة االفرتاضية املبارشة من األخصائين لألطفال وأرسهم.

5.       تتبع نمو األطفال عن ُبعد وتقييم حاالتهم بشكل مستمر.

التحديات .8

يبات احلية هلم عن ُبعد. تقّبل أولياء األمور للفكرة وتقديم التدر

ية للتأهيل يف البيئات املحلّية لألطفال. توفر األدوات الرور

تدريب فريق العمل عى تطبيق تقنيات التدخل االفرتايض.

اعتماد جزء كبر من عملية التدريب عى األرسة يف البيئات الطبيعية.

يخ إطالق املرشوع تار .10

شهر مارس عام 2020 

الرشكاء .9

أولياء أمور األطفال واألرس املمتدة مراكز ووحدات التدخل املبكرمراكز تأهيل أصحاب اهلمم
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اخلطط املستقبلية .12

استخدام نظام التدخل املبكر عن ُبعد كرنامج داعم للرنامج الواقيع.

احلفاظ عى املكتسبات لالنتقال الناجح إىل نظام التدخل األرسي.

اآلثار والنتائج .11

توفر يف النفقات من خالل تفادي مصاريف النقل بن اإلمارات وتوفر الوقت واجلهد من قبل املتعاملن واملوظفن.

تخطي حدود الزمان واملكان والتمكّن من تقديم اخلدمة يف مختلف األوضاع الي يعيشها األطفال.

تقديم اخلدمة إىل 159 طفاًل من ذوي اضطراب التوحد، ذوي اإلعاقات احلسية، أو اجلسدية، وكذلك حاالت التأخر النمايئ.

ــًة بالوضــع الســابق حيــث تكــون األم العنــر  ــد مــن أفــراد األرسة يف متابعــة األطفــال مــن ذوي التأخــر النمــايئ مقارن تســهيل إرشاك العدي

ــع الوحيــد مــن جانــب األرس. املتاب

تأهيل 55 أخصايئ ملمارسة نظام التدخل املبكر عن ُبعد مع األطفال وأرسهم.
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وصف االبتكار .1

قــام مركــز اإلمــارات ألبحــاث التنقــل بجامعــة اإلمــارات بالتعــاون مــع دائــرة الصحــة )مركــز أبــو ظــي للصحــة العامــة( بابتــكار النمذجــة الرياضيــة 
يــايض لتحليــل توقعــات انتشــار كوفيــد_19. يف توظيــف عمــي للنمذجــة الرياضيــة،  لديناميكيــة انتشــار كوفيــد_19 وهــو عبــارة عــن نمــوذج حاســويب ر
والــذي ُيعــد األول مــن نوعــه يف الدولــة، قــام مركــز اإلمــارات ألبحــاث التنقــل يف اجلامعــة -والــذي يختــص بــإدارة احلشــود واألزمــات وطــرق التنقــل- 
يــق مــن اخلــراء يف مجــاالت نمذجــة التنقــل، الرياضيــات واإلحصــاء، االقتصــاد، وإدارة املستشــفيات للتعــاون يف تطويــر  بــإدارة االبتــكار وتأســيس فر
نمــوذج قــادر عــى التنبــؤ بوتــرة انتشــار وبــاء كوفيــد_19. يقــدم النمــوذج تصــورات حــول ديناميكيــة تطــور الوبــاء عــى املــدى القصــر وكذلــك البعيــد 
ســعياً ملســاعدة صنــاع القــرار وتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرار األمثــل بنــاًء عــى التنبــؤات الناتجــة مــن النمــوذج، وهــذا ممــا ســّهل عمليــة وضــع اخلطــط 
االســتباقية للتصــدي للجائحــة. تــم تصميــم النمــوذج لتقديــم قــراءات تحــايك الواقــع والــي تــدرس اآلثــار املرتتبــة عــى إغــالق بعــض املناطــق الســكنية 

وتحضــر القطــاع الطــي حلــاالت الطــوارئ إذا اســتدعت احلاجــة.

أهداف االبتكار .2

ترشيد اإلنفاق املخصص ملواجهة اجلائحة.

يــة يف اإلمــارة الــي تســهم يف رفــع وتــرة العــدوى، بغيــة اتخــاذ مــا يلــزم مــن  رســم خارطــة بيانيــة وجغرافيــة ديناميكيــة، توّضــح املناطــق املركز

إجــراءات وتدابــر.

وضع خطط استباقية ملكافحة اجلائحة مستندة إىل أسٍس علمية مبنية عى البيانات.

تطويــر تنبــؤات توفــر معلومــات عــن بــؤر العــدوى وأنمــاط االنتشــار يســتطيع صنــاع القــرار مــن خالهلــا وضــع سياســات اســتباقية ووقائيــة للحــد 

مــن اجلائحــة. 

ُيســهل هــذا االبتــكار الوصــول إىل حــل متــوازٍن بــن حظــر تجــول وتشــديد قواعــد الصحــة العامــة مــن جهــة، وبــن فتــح فــرص لالنتعــاش 

االقتصــادي واالجتمــايع مــن جهــة أخــرى.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

االسرتاتيجية الوطنية للتحصينات

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة / منتج جديد                  كفاءة العمليات                        جودة اخلدمات                     توفر يف املزانية

السالمة الصحية 
وبــاء 2العامة  بانتشــار  للتنبــؤ  ياضّيــة  الر »النمذجــة  االبتــكار: 

»19 كوفيــد_

اجلهة: جامعة اإلمارات

السالمة الصحية العامة – االبتكار الثاينالسالمة الصحية العامة – االبتكار الثاين46



4849

الترسيع
يــق العمــل مجهــوداً كبــراً لتطويــر اســتجابة رسيعــة للجائحــة وتدعيــم  تــم تطويــر النمــوذج بمــدة قياســية ال تتجــاوز أســبوعن، حيــث بــذل فر

عمليــات اتخــاذ القــرار بــأرسع وقــت ممكــن. ومــن ثــم تــم تطويــر النمــوذج عــى مــدى الشــهرين التاليــن لدراســة عــزل مناطــق ســكنية معينــة عــى 

ــا أو كلًيــا. فــرتات متداخلــة بغــرض خفــض احلــاالت بشــكل كامــل. وخاصــًة األحيــاء الــي تمثــل بــؤرة ويتــم التحكــم فيهــا جزئًي

يــايض يحســب انتشــار املــرض بــن األحيــاء مــن البيانــات املتوفــرة لــدى رشكات التواصــل االجتمــايع.  ودراســة بيانــات التنقــل   تــم إنشــاء نمــوذج ر

يــات ربــط األحيــاء ببعضهــا البعــض. بالســيارة واملواقــع املتعلقــة بحــاالت العــدوى طبقــاً لنظر

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يــل بدايــة االســتخدام وتطويــره بشــكل مســتمر الحقــا. أخــذ النمــوذج األويل بعــن  نهايــة مــارس كانــت بدايــة التواصــل بالنســبة للمــرشوع، وبدايــة ابر

االعتبــار اخلصوصيــة الســكانية واجلغرافيــة ألبــو ظــي، وحــّدد ثمــاين حــاالت صحيــة، يمكــن تصنيــف الســكان عــى أساســها لغــرض النمذجــة احلســابية، 

يــق العمــل سلســلة معــادالت تفاضليــة للتنبــؤ بمعــدالت االنتقــال بــن كّل مــن احلــاالت الثمانيــة الــي يحددهــا  وبهــذه املنهجيــة ذاتهــا، وضــع فر

النمــوذج. وتوجــد لــكل حالــة احتمــاالت انتقاليــة عديــدة، فمثــاًل هنــاك رشيحــة ســتنتقل مــن حالــة التطبيــب الطفيــف إىل حالــة العنايــة املركــزة، وهنــاك 

أيضــاً رشيحــة أخــرى ويه األكــر الــي ســتنتقل إىل حالــة التعــايف.

حالة عدم اإلصابة

حالة التعرض لإلصابة أو املخالطة

حالة اإلصابة من دون أعراض

حالة اإلصابة بأعراض خفيفة

حالة اإلصابة بأعراض شديدة تستديع الدخول للمستشفى

حالة اإلصابة بأعراض شديدة جداً تستديع االنتقال إىل وحدات العناية املركزة

حالة التعايف

حالة الوفاة

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

يادة جودة حياة أو الرفاهية املواطنن واملقيمن ز

املزيانية .6

250,000 ألف درهم كدعم مادي لتمويل االبتكار من قبل دائرة الصحة بأبو ظي.

تنفيذ املرشوع
يــل كان النمــوذج جاهــًزا لدخــول حــز التنفيــذ واملســاهمة بتســهيل اتخــاذ القــرار. وقــد حقــق النمــوذج نتائــج ُمرضيــة بالتنبــؤ عــى  يف بدايــة شــهر أبر

املــدى القصــر ووجــزة جــداً عــى املــدى البعيــد.

التحديات .8

وترة التغرات الرسيعة للوباء والي حتمت عى فريق العمل بناء آلية استجابة رسيعة.

صعوبة عكس وربط األرقام عى الواقع.

تنقيح البيانات لتشكيل مصادر معلومات موثوقة.

جمع وتنقيح وتنظيف البيانات من عدة مصادر يف وقت زمي قصر.

تضمن عدة عوامل عى النموذج مثل مواعيد احلجر املختلفة، فتح املوالت، وفتح املساجد

يخ إطالق املرشوع تار .10

تم استخدام النموذج ألول مرة يف بداية أبريل عام 2020

اخلطط املستقبلية .12

يــع اللقاحــات مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــدى صالحيــة اللقاحــات،  املــدى القصــر: يتــم تطويــر النمــوذج للتنبــؤ بمــا ســيحدث يف ظــل عمليــات توز

وفعاليــة اللقاحــات املختلفة.

املدى البعيد: تطوير آليات النمذجة الرياضية للتعامل مع أوبئة جديدة يف حال ظهورها أو موجات كوفيد_19 جديدة.

اآلثار والنتائج .11

صحة القرار، دقة النتائج والتأهب السليم الحتواء األزمة.

دقة التنبؤات للمدى القريب وصلت إىل %90.

املساهمة يف جعل إمارة أبو ظي إحدى املدن الرائدة يف التعامل مع اجلائحة عاملياً.

بناء ردة فعل رسيعة مؤثرة لتدعيم تحصينات الدولة ضد األوبئة واألمراض.

الرشكاء .9

مركز أبو ظي للصحة العامةدائرة الصحة بأبو ظي
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وصف االبتكار .1

يــة لرنامــج األطبــاء  ابتكــرت وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع خدمــة االستشــارة الطبيــة عــن ُبعــد مــع أطبــاء مــن خــارج الدولــة ضمــن خطتهــا التطوير
يــن. يهــدف االبتــكار إىل توفــر كاّفــة ســبل العــالج والراحــة للمــرىض، ويقــوم األطبــاء املختصــن مــن خــارج الدولــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة  الزائر
ووقايــة املجتمــع بتقديــم خراتهــم مــن خــالل استشــارات ثانيــة أو التعامــل مــع املــرىض ذوي احلــاالت احلرجــة. كمــا تتوفــر اخلدمــة الــي تشــمل جميــع 
التخصصــات يف 16 مستشــفى تابــع للــوزارة. ويتــم اختيــار األطبــاء املشــاركن مــن مختلــف املؤسســات العامليــة وفــق أعــى معايــر الكفــاءة الطبيــة، 
يــب األطبــاء داخــل الدولــة وتعريفهــم بأحــدث املســتجدات يف مجــاالت الطــب املختلفــة. ويتــم تحديــد مواعيــد االستشــارات  كمــا يقــدم الرنامــج تدر
يــارة  يــارة موقــع الــوزارة بعــد الرتتيــب املســبق مــع املستشــفى، وبعــد تحديــد املوعــد، يتــم إبــالغ املريــض لز عــن ُبعــد مــع الدكتــور املختــص مــن خــالل ز

احــدى املستشــفيات بحضــور دكتــور مختــص يف املجــال.

أهداف االبتكار .2

توفر أعى معاير الرعاية واخلدمة الصحية للمواطنن واملقيمن بالدولة.

تدريب األطباء يف الدولة من قبل خراء عاملين ومشاركة اخلرات الطبية مع مختلف دول العامل.

يز السياحة الصحية. تعز

تخفيض التكاليف املقرتنة مع حاالت التطبيب خارج الدولة أو توفرها بشكل كامل.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

الرنامج الوطي للمهارات املتقدمة

السياسة الوطنية للتحصينات

نوع القيمة الناتجة  .4

رضا املوظفن واملتعاملن                             تقديم خدمة جديدة                             كفاءة العمليات 

الوصول إىل اخلدمات                                  جودة اخلدمات                                      توفر يف املزانية

السالمة الصحية 
االبتكار: »ابتكار التطبيب عن بعد«3العامة 

اجلهة: وزارة الصحة
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الترسيع
يــن أساســين: اختيــار األطبــاء واخلــراء، والتوافــق مــع االعتبــارات القانونيــة. واتبعــت الــوزارة ثالثــة طــرق مختلفــة  شــملت عمليــة الترسيــع محور

كما قامت الوزارة بعدة خطوات لضمان التوافق مع الضوابط واالعتبارات القانونية:

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يــق العمــل  يــب فر يــق العمــل بإنشــاء مســوّدة، لرتخيــص األطبــاء وترتيبــات فــروق التوقيــت وتدر بــدأت فكــرة االبتــكار يف عــام 2019. حيــث بــدأ فر

يف كل مستشــفى عــى تقديــم اخلدمــة اجلديــدة. ويف عــام 2019، بلــغ عــدد املستشــفيات املطبقــة للخدمــة 16 مستشــفى تابعــة للــوزارة. يف البدايــة 

كانــت فكــرة املــرشوع يه تقديــم االستشــارات مــا بــن أطبــاء اإلمــارات املختلفــة، لكــن مــع مــا فرضتــه جائحــة كوفيــد_19 مــن عقبــات ومنــع للســفر، 

يــق تطبيــق  تطــّورت الفكــرة لتصبــح كمــا يه عليــه اآلن. تــم التفكــر يف توســيع اخلدمــة مــع أطبــاء خــارج الدولــة بهــدف معاجلــة احلــاالت احلرجــة، عــن طر

“مايكروســوفت تيمــز” مــا بــن املريــض والطبيــب املــرشف داخــل الدولــة واخلبــر اخلــاريج.

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

رفع مستوى إسعاد املتعاملن 

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

يادة جودة حياة أو الرفاهية املواطنن / املقيمن ز

التوفر يف تكاليف اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

تكلفة ضئيلة جداً، قامت وزارة الصحة ووزارة تنمية املجتمع بتحملها.

يــق وزارة الصحــة أو وزارة  اتفاقيــات مــع الــدول األخــرى لتبــادل اخلــرات الطبيــة بــن الــدول ويتــم التواصــل مــع األطبــاء عــن طر

اخلارجيــة.

ــم  ــا” يه أحــد املستشــفيات الــي ت ــاًل كانــت “مستشــفى األطفــال يف فيالدلفي ــارش، فمث ــة بشــكل مب التعامــل مــع مؤسســات صحي

توقيــع اتفاقيــات معهــا.

احلصول عى التوقيع من قبل كل طبيب عى مسودة اتفاقية رسية للحفاظ عى معلومات املرىض.

يقوم مكتب األطباء بمعاملة اخلراء كاألطباء داخل الدولة من ناحية تأمن ضد األخطاء الطبية واحلصول عى الرتاخيص املطلوبة.

تــم تجهــز جميــع املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة بكافــة املعــّدات التقنيــة املطلوبــة لتوفــر خدمــة التطبيــب عــن ُبعــد بشــكل ســلس 

تنفيذ املرشوع
تم إطالق املرشوع يف شهر أكتوبر عام 2020. كما شهدت اخلدمة إقبااًل واسعاً من املرىض بالدولة يف مختلف املستشفيات.

التحديات .8

يكا وكندا. فرق التوقيت خاصًة مع األطباء املقيمن يف اسرتاليا وأمر

مواجهة كبار السن بعض الصعوبات يف الوصول للخدمة.

عدم تقبل بعض املرىض للفكرة يف بعض األحيان.

يخ إطالق املرشوع تار .10

شهر أكتوبر عام 2020

اخلطط املستقبلية .12

تطوير اخلدمات لي تستخدم بشكل حضوري لتقديم جراحات بشكل شهري.

استخدام اخلدمة للتدريب عى بروتوكوالت التطبيب.

االنفتاح العتماد الفكرة ومشاركة اخلرات مع مستشفيات وهيئات خاصة يف الدولة.

تخصيص مركز خاص ألطباء من خارج الدولة متخصص للحاالت الصعبة واحلرجة.

اآلثار والنتائج .11

يف 2019 تم تنفيذ أكر من 800 عملية واستفاد من االستشارات أكر من 10000 شخص.

االســتفادة مــن اخلــرات العاليــة لألطبــاء واالستشــارين العامليــن مــن خــالل تقديــم أكــر مــن 9000 استشــارة إكلينيكيــة وأكــر مــن 2000 

جراحــة يف 100 تخصــص طــي وفــريع.

تخفيف نسبة سفر املرىض إىل اخلارج للعالج، وتجنيبهم عناء السفر وأعبائه، خاصًة يف ظل ظروف السفر املعقدة خالل اجلائحة.

تدريب الكفاءات الوطنية واطالعها عى أحدث املعلومات الطبية.

الرشكاء .9

وزارة الصحة

مستشفى الفجرة 

وزارة حماية املجتمع

مستشفى القاسمي بالشارقة

مستشفى صقر يف رأس اخليمة 

السالمة الصحية العامة – االبتكار الثالثالسالمة الصحية العامة – االبتكار الثالث



55

وصف االبتكار .1

ــّم دراســة  ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أول دولــة تطبــق آليــة اســتخدام الــكالب البوليســّية يف التعــرف عــى حــاالت كوفيــد_19. فقــد ت كانــت دول
يــب الــكالب بشــكل ُمكثــف للفصائــل املختلفــة  يــق اإلمــارات وتــم تطويــر بروتوكــول إمــارايت لعمليــة الكشــف وبــدء حصــص تدر الفكــرة مــن قبــل فر
يــق العمــل بــوزارة الداخليــة اإلماراتيــة عــى دراســة  مــن الــكالب البوليســية، حيــث تــم تطبيــق املــرشوع يف منافــذ دولــة االمــارات املختلفــة. واســتند فر
تجربــة بحثّيــة يف فرنســا حــول هــذا االســتخدام. وبالفعــل، تــّم نقــل كالب الكشــف عــن فــروس كورونــا إىل املبــى رقــم 3 بمطــار ديب الــدويل يف 26 
يــب الــكالب البوليســية عــى شــم دعامــة مخروطّيــة مصّممــة خصيًصــا للســماح للــكالب باكتشــاف عينــات العــرق الــي تــم  يوليــو 2020. وتــم تدر
جمعهــا مــن املــرىض يف املستشــفى. يســمح الشــكل املخروطــي للدعامــة برتكــز املكونــات العضويــة املتطايــرة )VOC( يف العينــات. كمــا يمكــن تعديــل 
 K9 الدعامــات للتناســب مــع حجــم الــكالب لضمــان إعطــاء نتــاج فّعالــة. وقــد أنشــأت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مجموعــة العمــل الدوليــة
الــي تضــم 41 دولــة للكشــف عــن فــروس كورونــا، كمــا نّظمــت العديــد مــن النــدوات عــر اإلنرتنــت لتبــادل أفضــل املمارســات واخلــرات واالســتفادة 

ونقــل املعرفــة للــدول االخــرى.

أهداف االبتكار .2

توظيــف قــدرة الــكالب عــى اكتشــاف فــروس كوفيــد_19 مــن خــالل تطبيــق املــرشوع يف أماكــن مختلفــة مثــل )نقــاط الدخــول لألماكــن العامــة، 

يــة أو اجلّويــة، املستشــفيات( للحصــول عــى نتائــج دقيقــة ورسيعــة. منافــذ الدولــة الّر

استخدام دولة اإلمارات قدرتها اإلبداعّية واحللول املبتكرة يف سبيل مساعدة املجتمعات عى وقف انتشار جائحة كوفيد_19.

تطوير آليات فّعالة وحاسمة يف استدراك حاالت الطوارئ يف املستقبل.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم.

السياسة الوطنية للتحصينات.

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة

الوصول إىل اخلدمات

كفاءة العمليات

السالمة الصحية 
العامة 

عــن  للكشــف  البوليســية  الــكالب  »اســتخدام  االبتــكار: 
كوفيــد_19«

اجلهة: وزارة الداخلية 4
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تنفيذ املرشوع
تم اعتماد املرشوع ويتم استخدام الفحص اجلديد يف مناطق ومنافذ مختلفة.

الترسيع

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يــق حاســة  لقــد ثبــت علمًيــا أن نجــاح الكشــف عــن الفــروس، بواســطة أخــذ عينــة مــن أحــد اإلبطــن وقيــام الــكالب البوليســية بفحــص العينــة عــن طر

يقــة الكشــف املســتخدمة، بالفحــص اجلمــايع للســكان يف الوقــت الفعــي، دون أي اتصــال مبــارش مــا بــن  الشــم، بلغــت 91.6%. حيــث تســمح طر

الــكالب البوليســية واألشــخاص، وتكــون التكلفــة منخفضــة مقارنــة بطــرق االختبــار األخــرى املتاحــة

املزيانية .6

بلغت تكاليف املرشوع نصف مليون درهم إمارايت.

يــد مــن نوعــه حــول  يــب الــكالب والتحقــق مــن صحتهــا 4 أســابيع، ورسعــان مــا طــورت دولــة اإلمــارات بروتوكــواًل الكتشــاف فر اســتغرق تدر

الروتوكــول املخصــص ألخــذ العينــات مــن املــرىض املصابــن يف املستشــفيات. ففــي البدايــة كان يســتغرق ســحب العينــة ووضعهــا يف أحــد 

االبطــن مــدة 20 دقيقــة، ومــن ثــم تــم ترسيــع مــدة ســحب العينــات إىل 15 دقيقــة و10 دقائــق و 5 دقائــق وصــواًل إىل دقيقــة واحــدة مــن 

املســحة فقــط، الختبــار حاســة الشــم لــدى الــكالب املُدربــة، حيــث تــم اعتمــاد بروتوكــول قيــايس مــن دقيقــة واحــدة ألخــذ العينــة لــكل مريــض.

يــب، بدعــم كامــل مــن وزارة الداخليــة اإلماراتيــة. تــم عمــل مجموعــة مكونــة  اتخــاذ قــرار اختبــار دقــة كالب الكشــف بعــد 5 أســابيع مــن التدر

.)PCR( مــن 21 كلًبــا يف مطــار ديب يف 26 يوليــو 2020 وملــدة 3 أســابيع مــن أجــل مقارنــة حاســة الــكالب مقارنــة باالختبــارات املعتمــدة األخــرى

إجــراء اختبــار أكــر يف مطــار أبــو ظــي الــدويل ومطــار الشــارقة الــدويل ومنفــذ الغويفــات الــري احلــدودي، حيــث تــم فحــص أكــر مــن 2000 

شــخص بواســطة الــكالب البوليســية للكشــف عــن فــروس كورونــا.

أخــًرا، تــم إنشــاء مفهــوم ُمبتكــر للوحــدة املتنقلــة )مركبــة الكشــف املتنقلــة الــي تســمح بنقــل كلبــن وُمعاجلــن يف األماكــن العامــة لعمليــة 

فحــص رسيعــة(. تــم تعديــل شــاحنتن مــع خطــوط الكشــف بالداخــل مــن أجــل اختبــار مــا يصــل إىل 10 أشــخاص يف نفــس الوقــت. تســتغرق 

العمليــة بأكملهــا )مــن أخــذ العينــة مــن الشــخص إىل االختبــار وإعــالن النتيجــة( أقــل مــن 3 دقائــق، تــم تجربــة الوحــدة املتنقلــة للكشــف عــن 

كوفيــد19- يف أبــو ظــي يف مناطــق الســكن العماليــة مثــل آيــكاد، مصفــح.

التحديات .8

يقــة أكــر دقــة مــن الفحوصــات الطبيــة. يف  يــب الــكالب لغــرض الكشــف عــن الفروســات أو األمــراض بطر اجلانــب الرئيــيس هــو القــدرة عــى تدر

يــة. يقــة رسيعــة ودقيقــة وبنتائــج فور احلالــة االســتثنائية لفــروس كورونــا، يتيــح اســتخدام كالب الكشــف طر

العمل تحت ظروف كوفيد_19 يف القطاع الطي حيث يتوجب أخذ احلذر الزائد يف كل اخلطوات.

 االعتقــاد أن اختبــار مســحة االنــف PCR ليــس اختبــاًرا موثوًقــا بشــكل كامــل للمــرىض املوجوديــن، حيــث يوجــد هامــش خطــأ يف العينــات 

يبهــا.  ــاء تدر ــكالب اثن ــق العمــل ولل ي ــاكاً لفر ــة ســبًب ارتب ــة أو ســلبية كاذب ــة كاذب ــة إيجابي املســتلمة، ووجــود احتمــال أن تكــون العين

االعــرتاف بدقــة تعــّرف الكلــب مقارنــًة بالفحــص الطــي مــن قبــل اجلهــات الطبيــة، نظــًرا الســتخدامها ألول مــرة، فــإن مصداقيــة النتائــج كانــت 

يخ إطالق املرشوع تار .10

تم اإلعالن عن االبتكار يف 6 يونيو 2020

اخلطط املستقبلية .12

تقــوم مجموعــة العمــل الدوليــة K9 الــي أنشــأتها وزارة الداخليــة اإلماراتيــة بمشــاركة الروتوكــول والنتائــج مــع الــدول األخــرى مــن أجــل تحفــز 

الــدول األخــرى عــى تبــي برامــج كشــف مماثلــة. وتشــارك دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املعلومــات حــول الروتوكــول والتحديــات والــدروس 

املســتفادة ملواجهــة جائحــة كوفيــد_19.

ستســاعد الــكالب البوليســية القــادرة عــى كشــف كوفيــد-19 يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف فحــص الــزوار خــالل معــرض اكســبو ديب 

EXPO ومواصلــة العمــل مــع منظمــة الصحــة العامليــة العتمــاد الــكالب كوســيلة للكشــف.

اآلثار والنتائج .11

توظيــف الــكالب البوليســية والــي تســتخدم عــادة ضــد املجرمــن والســلع غــر املرشوعــة ملســاعدة مجتمعاتنــا واحلــد مــن انتشــار األمــراض 

واألوبئــة

أظهر االبتكار أن نظام حاسة الشم لدى الكالب قادر عى اكتشاف بعض األمراض الرئيسية يف وقت أقر من معظم األدوات املتطورة.

استخدام الكالب لتوفر وسيلة كشف سهلة وفعالة يف املناطق الي ال تتوفر فيها االختبارات.

يــق عــى تــدارس االبتــكار وتبــادل اخلــرات  يــق دويل لالبتــكار برئاســة دولــة اإلمــارات وبمشــاركة 33 دولــة، حيــث عمــل هــذا الفر تشــكيل فر

الدوليــة والــدروس املســتفادة منــه.

تمكّــن هــذا االبتــكار مــن توفــر فحــص رسيــع ودقيــق واقتصــادي يمكــن تعميمــه يف عــدة قطاعــات وســياقات، وهــو ُيســهم يف حمايــة حيــاة 

الرشكاء .9

مشاركة 12 جهة مختلفة من مختلف القطاعات: وزارة الداخلية اإلماراتية - مكتب الشؤون الدولية، إدارة التفتيش األمي االتحادي، 

رشطة ديب، رشطة عجمان، رشطة الشارقة، رشطة رأس اخليمة، رشطة الفجرة، جمارك ديب، واهليئة االتحادية للجمارك، القوات املسلحة 

اإلماراتية، وزارة الصحة، دائرة الصحة

مقياس األثر .5
يادة عدد اخلدمات املقدمة ية احلياة تحت الظروف الطارئة                     ز استمرار

رفع مستوى إسعاد املتعاملن                                تحسن رسعة تقديم اخلدمات

السالمة الصحية العامة – االبتكار الرابعالسالمة الصحية العامة – االبتكار الرابع



السالمة الصحية 
5العامة 

59

وصف االبتكار .1

قامــت كليــات التقنيــة العليــا بــديب بتطويــر مــرشوع ابتــكاري مكــّون مــن مبادرتــن ملواجهــة جائحــة كورونــا واالســتفادة مــن الطاقــات االســتيعابية 
يــق عمــل مكــون مــن بعــض املوظفــن يف الكليــات مــن خلفيــات  للمستشــفيات يف احتــواء وعــالج املــرىض املصابــن بالفــروس. حيــث تــم تكويــن فر
يــق العمــل بقضــاء ســاعات متواصلــة مــن البحــث  هندســية متعــددة كاهلندســة امليكانيكيــة، اهلندســة الكهربائيــة، وخلفيــات طبيــة أيضــاً. قــام فر
والتصميــم بهــدف بنــاء اســتجابة رسيعــة وتكويــن خطــة بديلــة فّعالــة مــن أجــل احتــواء الوبــاء يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. تمحــورت املبــادرة 
األوىل عــى اســتخدام تكنولوجيــا الطباعــة ثالثيــة األبعــاد لطباعــة أداة طبيــة يتــم وصلهــا مــع جهــاز التنفــس الصنــايع يف غــرف العنايــة املركــزة بغــرض 
يــع اهلــواء الصــادر مــن اجلهــاز واالســتفادة القصــوى مــن طاقــة اجلهــاز لعــالج أكــر عــدد مــن املــرىض. وبشــكل مشــابه، تمحــورت املبــادرة الثانيــة  توز
يــات  يــات بســيطة كبطار عــى إنشــاء جهــاز تنفــس صنــايع حلــاالت الطــوارئ بتكاليــف منخفضــة. حيــث يمكــن تزويــده بالطاقــة مــن خــالل بطار

الســيارات وذلــك لتشــكيل خطــة بديلــة تلجــأ إليهــا املستشــفيات إذا مــا ارتفعــت أعــداد املــرىض بشــكل كبــر ومفــائج.

أهداف االبتكار .2

إنشاء خطة بديلة الحتواء تداعيات جائحة كوفيد_19.

رفع مستوى األمن الصي يف الدولة.

دعم الدول ذات املزانيات املحدودة من خالل تطوير حلول فعالة بتكلفة منخفضة.

يز روح اإلبداع وتوظيفها لبناء استجابة رسيعة يف حاالت الطوارئ. تعز

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

السياسة الوطنية للتحصينات

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة / منتج جديد

توفر يف املزانية

رضا املتعاملن

االبتــكار: »ابتــكار تطويــر جهــاز التنفــس الصنــايع منخفــض 
التكلفــة بواســطة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد«

اجلهة: كليات التقنية العليا
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تنفيذ املرشوع
يف أواخــر شــهر يوليــو عــام 2020 اكتمــل تطويــر املــرشوع وأصبــح جاهــزاً لالعتمــاد مــن قبــل املستشــفيات يف حــال طــرأت احلاجــة لذلــك. وتــم إعــداد 

األجهــزة منخفضــة التكلفــة لتكــون متاحــة وذات مصــدر مفتــوح، واســتهدفت الــدول ذات الناتــج املحــي اإلجمــايل املنخفــض وبنظــام رعايــة صحيــة 

بمســتوى متوســط / منخفــض.

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يف أواخــر مــارس عــام 2020، وبغــرض التصــدي جلائحــة كوفيــد_19 وضعــت كليــات التقنيــة العليــا حجــر األســاس وصممــت فكــرة املــرشوع بغــرض 

إنشــاء خطــة بديلــة للدعــم وقــت األزمــات.

املزيانية .6

ما يقارب 35,000 درهم إمارايت.

التحديات .8

عمليات التنقل والتجمع يف ظروف حرجة وخالل فرتات التعقيم الوطي عام 2020. 

النطاق الزمي الضيق املتاح لتصميم االبتكار.

الترسيع
يف األشــهر الثــالث الالحقــة، تــم القيــام بعمليــات الطباعــة ثالثيــة األبعــاد وتكويــن نمــاذج لــألدوات املقرتحــة. بعدهــا تــم إجــراء االختبــارات لضمــان 

مــدى فاعليــة االبتــكار والتأكــد مــن موافقتــه لــرشوط اجلــودة الصحيــة يف الدولــة.

الرشكاء .9

مستشفى اجلامعة يف الشارقة

مستشفى العن

مستشفى الرحبة

املستشفى التشيي للعالج التأهيي

يخ إطالق املرشوع تار .11

أصبح االبتكار جاهزاً للعمل بشكل كامل يف شهر يوليو عام 2020

اخلطط املستقبلية .12

االستفادة من اخلرات التقنية املتعلقة بالطباعة ثالثية األبعاد يف تطبيقات أخرى ذات قيمة مجتمعية.

تطوير الوسائل واألدوات الالزمة لتحقيق االستجابة الرسيعة يف حاالت األزمات.

اآلثار والنتائج .11

تطويــر حــل بديــل حلــاالت الطــوارئ وتخطــي القــدرات االســتيعابية للمستشــفيات يف الدولــة. وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن الطاقــة الكاملــة 

ألجهــزة التنفــس االصطنــايع بواســطة األدوات املطــورة مــن خــالل هــذا االبتــكار. 

يــادة القــدرة االســتيعابية الصحيــة، وخاصــًة يف الــدول الفقــرة. )حيــث  توفــر وســيلة دفــاع ضــد وبــاء كوفيــد_19، منخفضــة التكاليــف وفاعلــة لز

تقــل تكلفتهــا عــن 2000 درهــم إمــارايت للتصميــم الواحــد(

رفع مستوى األمن الوقايئ يف الدولة واملساهمة يف تنصيب دولة اإلمارات ضمن الدول الرائدة يف كيفية التعامل مع الوباء.

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

تحسن رسعة تقديم اخلدمات / املنتجات

التوفر يف تكاليف السلع /اخلدمات )املنتجة / املقدمة(

يادة عدد السلع / اخلدمات )املنتجة / املقدمة( ز

السالمة الصحية العامة – االبتكار اخلامسالسالمة الصحية العامة – االبتكار اخلامس
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وصف االبتكار .1

يــا اجلنوبيــة إلطــالق مــرشوع تجربــة زراعــة األرز يف دولــة  يــة كور يفيــة يف جمهور قامــت وزارة التغــر املنــايخ والبيئــة بالتعــاون مــع إدارة التنميــة الر
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، والــذي يعتــر أحــد أهــم املحاصيــل االســرتاتيجية يف املنطقــة. اســتهدفت املراحــل األوىل مــن االبتــكار القيــام باختبــارات 
ــة والــي تتســم بارتفــاع  ــاً والــي تناســب العوامــل البيئيــة يف الدول ــواع األرز الــي يمكــن زراعتهــا محلي ودراســات متعــددة للتعــرف عــى أفضــل أن
درجــات احلــرارة، والرطوبــة وشــح امليــاه واختــالف خصائــص الرتبــة. وقــد تمــت هــذه االختبــارات داخــل مختــر بيــي نبــايت يحــايك الظــروف البيئيــة 

اإلماراتيــة. ومــن ثــم قامــت الــوزارة باملرحلــة التنفيذيــة مــن املــرشوع وقــد حققــت يف ذلــك نتائــج ممتــازة وواعــدة.

أهداف االبتكار .2

يز قطاع األبحاث الزراعية وتطوير سلسلة القيمة الغذائية باستخدام أحدث التقنيات العاملية املتوفرة. تعز

تطوير منهجيات إلنتاج املحاصيل االسرتاتيجية يف أوقات األزمات.

يــز األمــن الغــذايئ للدولــة وبمــا يتناســب مــع طبيعــة الرتبــة واملنــاخ واملــوارد الطبيعيــة املتاحــة  تطويــر محاصيــل وتقنيــات زراعيــة تســاهم يف تعز

يف الدولــة.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذايئ 

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

الرنامج الوطي للسعادة وجودة احلياة

اسرتاتيجية األمن املايئ 

السياسة العامة للبيئة يف دولة اإلمارات

اسرتاتيجية اإلمارات للتنمية اخلراء 

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة / منتج جديد

كفاءة العمليات

توفر يف املزانية

املدن احليوية،
االبتكار: »زراعة األرز يف البيئة الصحراوّية«1املناخ واالستدامة

اجلهة: وزارة التغر املنايخ والبيئة

املدن احليوية، املناخ واالستدامة – االبتكار األول املدن احليوية، املناخ واالستدامة – االبتكار األول 62
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مراحل املرشوع .7

املرحلة األوىل
يــق العمــل يف املرحلــة األوىل مــن تجربــة زراعــة األرز ســاللتن مــن األرز مــن النــوع )Japonica( والنــوع )Indica( ملــا يتمــزا بــه مــن قــدرة  اســتخدم فر

يــا اجلنوبيــة داخــل مختــر  يفيــة يف كور نســبية عــى تحمــل احلــرارة وامللوحــة. وقــد تــم اختيارهمــا بعــد اختبــارِ 26 ســاللة أرز مــن قبــل إدارة التنميــة الر

بيــي نبــايت يحــايك الظــروف البيئيــة اإلماراتيــة الختبــار عمليــات االســتنبات والزهــر والنمــو.

أظهــرت نتائــج أبحــاث املرحلــة األوىل مالءمــة نــوع )Japonica( لبيئــة دولــة اإلمــارات، ولذلــك ســتتم متابعــة األبحــاث عــى هــذه الســاللة، إىل جانــب 

اختبــار ســالالت أخــرى يف املرحلــة الثانيــة.

املزيانية .6

تتحمــل وزارة التغــر املنــايخ والبيئــة التكاليــف التشــغيلية ويه ضمــن املخصصــات املدرجــة لقســم األبحــاث دون إضافــة مخصصــات جديــدة، 

يــة تكاليــف املــواد املســتخدمة واخلــرات. يفيــة الكور وتتحمــل هيئــة التنميــة الر

التحديات .8

طبيعة الظروف املناخية والزراعية الي يحتاجها محصول األرز، وطبيعة البيئة اجلافة يف دولة االمارات.

كون التجربة األوىل يف املنطقة واألوىل يف بيئة مماثلة أدى إىل صعوبة توقع النتائج.

درجة حموضة الرتبة ورضورة التحكم يف ملوحة املياه املستخدمة يف الزراعة.

تطوير طرق ري حديثة صديقة للبيئة حيث أن الطرق التقليدية املستخدمة مرتبطة بتأثرات بيئية سلبية.

املرحلة الثانية
يــق العمــل عــى بــدء أعمــال الزراعــة وقــد حقــق نتائــج ُمرضيــة يف هــذه املرحلــة، إذ تمكــن مــن حصــد محصــول األرز بنســبة نجــاح عاليــة.  قــام فر

وقــد تــم التعديــل عــى الــدورة الزراعيــة األوىل وتضمــن تحســينات يف تصميــم الــدورة الزراعيــة الثانيــة. وقــد حققــت الــدورة الثانيــة نتائــج ممتــازة 

وبكفــاءة عاليــة جــداً. ويتــم العمــل حاليــاً عــى بــدء الــدورة الزراعيــة الثالثــة يف شــهر ســبتمر عــام 2021

الرشكاء .9

وزارة التغر املنايخ والبيئة

يا اجلنوبية هيئة التنمية الريفية – كور

يخ إطالق املرشوع تار .10

بدأت أول دورة زراعية يف عام 2019

اخلطط املستقبلية .12

مشاركة اخلرات والتجارب مع املؤسسات املختلفة يف الدولة لدعم القطاع الزرايع وتدعيم تضمن االبتكار فيه.

العمل عى البحث وتطوير طرق تحسن وسائل الري للمحاصيل الي تستهلك كميات كبرة من املياه.

اآلثار والنتائج .11

مــن أهــم النتائــج الــي أســفرت عنهــا املرحلــة األوىل أن معــدل الســنابل املنتجــة يف بيئــة دولــة اإلمــارات كانــت أعــى مــن معدهلــا يف بيئــة 

يــا، وكذلــك عــدد احلبــوب لــكل ســنبلة. يــة كور جمهور

جاء معدل استهالك املياه يف املرحلة األوىل ضمن معدالت استهالك املياه لزراعة األرز العاملية. 

ــاه وانخفــاض النمــو يف املناطــق الــي تقــل فيهــا  ــة وملوحــة املي ــات املرتبطــة بدرجــات حموضــة الرتب ــة نجــاح يف مجابهــة التحدي حققــت التجرب

معــدالت ميــاه الــري، وتــم التعامــل مــع هــذه التحديــات عــر اســتخدام بعــض املــواد العازلــة الطبيعيــة وتركيــب نظــام ملعاجلــة نســب ملوحــة 

يــق الــري بالغمــر يف  امليــاه. فتــم اســتخدام طــرق ري مبتكــرة لتقنــن مســتوى اســتهالك امليــاه ألكــر مــن 50% مقارنــة باملرحلــة األوىل، عــن طر

األخاديد/القنــوات. كمــا ســاهمت األخاديــد يف ضبــط درجــات

احلــرارة بشــكل عــام حــول النبــات وممــا ســاهم يف حمايــة النبــات مــن تفــاوت يف درجــات احلــرارة، وباألخــص يف املرحلــة األوىل مــن نمــو النبــات 

ويه املرحلــة احلساســة جــدا للظــروف البيئيــة.

شــهد مجتمــع اإلمــارات الــزرايع واألكاديمــي اهتماًمــا مزايــًدا بشــكل كبــر بزراعــة األرز واملحاصيــل االســرتاتيجية األخــرى. حيــث تــم اعتمــاد 

يع مشــابهة. يع مختلفــة يف الدولــة متعلقــة بزراعــة األرز يف مشــار مشــار

مقياس األثر .5

التوفر يف تكاليف السلع املقدمة

املدن احليوية، املناخ واالستدامة – االبتكار األول املدن احليوية، املناخ واالستدامة – االبتكار األول 
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وصف االبتكار .1

يــن 26 مليــون مــرت مكعــب يف طبقــة  يــن االســرتاتييج للميــاه املُحــالة يف اخلــزان اجلــويف األكــر مــن نوعــه يف العــامل، حيــث تــم تخز يعتــر مــرشوع التخز
امليــاه اجلوفيــة الضحلــة شــمال غــرب ليــوا، ليكــون بمثابــة احتياطــي اســرتاتييج يســتخدم يف حــاالت الطــوارئ. تبلــغ الطاقــة االســتيعابية للخــّزان مــا 
ــا )40 مليــون جالــون( ملــدة تصــل إىل 90 يومــاً. ويتكــّون املــرشوع مــن ثالثــة أحــواض  يكفــي لزويــد مدينــة أبــو ظــي بـــ 180,000 مــرت مكعــب يوميًّ
للشــحن )أ، ب، ج(، وعــدد 315 بــًرا مــن أجــل اســرتجاع امليــاه املخّزنــة وقــت الطــوارئ )105 بــر لــكل حــوض شــحن(. وتــمَّ ترتيــب اآلبــار يف 9 حلقــات، 
وتشــغيل 90 بــًرا لــكل حــوض مــع وضــع 15 بــًرا يق وضــع االحتياطــي. تتــم االســتعانة بتقنيــات الــذكاء االصطنــايع ملراقبــة ملوحــة اآلبــار بشــكل 
دوري بواســطة مستشــعرات التوصيــل الكهربــايئ واملغناطــيس املثبتــة يف كل بــرٍ بهــدف اختيــار أفضــل 90 بــًرا ملــلء اخلــّزان. حيــث يتــم فصــل اآلبــار 
يــد ملوحتهــا عــن مواصفــات ميــاه الــرشب املعتمــدة وتشــغيل آبــار بديلــة اعتمــاداً عــى مدخــالت النمــاذج الرياضيــة للخــزان اجلــويف وقياســات  الــي تز

املستشعرات.

أهداف االبتكار .2

تقليص االعتماد عى العنر البرشي يف عملية تشغيل املرشوع وتنظيم استخراج املياه اجلوفية.

يادة رسعة االستجابة يف حاالت الطوارئ. ز

توفر تكاليف التوظيف البرشي العالية جداً مقارنًة بتطبيقات الذكاء االصطنايع وتعّلم اآللة.

توفر تكاليف احللول التقليدّية يف حاالت األزمات.

لس باملرشوع. تطوير آليات حكومية ُتوّفر التحكم الكامل والسَّ

يع اسرتاتيجّية. االستفادة من البنية التحتّية املوجودة سابقاً وتوظيفها يف مشار

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة

اسرتاتيجية األمن املايئ لدولة اإلمارات 2036

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطنايع

السياسة العامة للبيئة لدولة اإلمارات 

املدن احليوية،
االبتــكار: »اســتخدام الــذكاء االصطنــايع لتشــغيل 2املناخ واالستدامة

يــن ميــاه التحليــة يف  أكــر مــرشوع يف العــامل لتخز
ــاء حــاالت الطــوارئ« اخلــزان اجلــويف لالســتخدام أثن

اجلهة: هيئة البيئة - أبو ظي

املدن احليوية، املناخ واالستدامة – االبتكار الثايناملدن احليوية، املناخ واالستدامة – االبتكار الثاين66
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يخ إطالق املرشوع تار .11

تم تشغيل املرشوع يف يناير 2018

اخلطط املستقبلية .13

طرحت حكومة ديب مرشوع مماثل، وتمَّ تطوير برنامج لتبادل اخلرات فيما يخّص االبتكار.

يع مستقبلّية مماثلة. التواصل مع حكومة الشارقة لتطوير مشار

يادة الطاقة االستيعابية لتغطي سنة كاملة بداّل من 90 يوًما.  ز

استثمار اخلرات الناشئة من املرشوع يف عمل منشورات علمية رائدة ومشاركة اخلرات دوليًّا.

اآلثار والنتائج .12

تخفيض العامل البرشي من خالل استخدام التقنيات التكنولوجية للقيام بعمل 150 موظًفا.

تطوير نظام تحكّم دقيق بدّقة عالية جداً تصل إىل %99.

نجاح املرشوع يف تأمن مخزون مايئ احتياطي ضخم وكاٍف لتلبية احتياجات إمارة أبو ظي ملدة 90 يوًما.

يز االكتفاء الذايت والتحصن من األزمات ونقص املوارد املائّية. نجاح املرشوع األول من نوعه يف املنطقة والذي يهدف لتعز

التوفر يف تكاليف العمليات والصيانة السنوّية بما يقارب )34 مليون درهم إمارايت(

الرشكاء .10

دائرة الطاقةرشكة أبو ظي للتوزيعرشكة أبو ظي للنقل والتحكم )ترانسكو(

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة رار استمَّ

يادة جودة احلياة أو الرفاهية لدى املواطنن واملقيمن ز

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

كّلــف االبتــكار 12 مليــون درهــم إمــارايت، وتــمَّ تحّمــل التكاليــف مــن قبــل حكومــة أبــو ظــي. حيــث تــم رصف 9 مليــون درهــم للبنيــة التحتيــة 

يوهات التشــغيل. لنظــام التشــغيل و3 مليــون درهــم لتطويــر نمــاذج املحــاكاة واختبــار ســينار

تنفيذ املرشوع
تمَّ إطالق املرشوع وبدء عمليات التخزين يف يناير عام 2018

الترسيع
يــن وموقــع مــرشوع  يــق العمــل بالتخطيــط للمــرشوع والبــدء بربــط مواقــع املــرشوع مــن محطــات التحليــة املــزّودة بامليــاه الصاحلــة للتخز قــام فر

الشــحن ومــن ثــّم االســتخدام عنــد احلاجــة. وذلــك مــن خــالل تطويــر نظــام تحكّــم رقمــي قــادر عــى التحكّــم باآلبــار عــن ُبعــد ومراقبتهــا عــى 

يوهات اخلاصــة  مــدار الســاعة بغــرض التأكــد مــن جــودة امليــاه املخّزنــة، وكذلــك التشــغيل الــذايت واختيــار اآلبــار الصاحلــة للتشــغيل، وتوقــع الســينار

بالتشــغيل مــن خــالل نمــاذج املحــاكاة.

مراحل املرشوع .8

صياغة الفكرة
يــن االســرتاتييج يف عــام 2017 وهدفهــا يف األســاس هــو  بــدأت فكــرة اســتخدام الــذكاء االصطنــايع وتطويــر نمــاذج املحــاكاة لتشــغيل مــرشوع التخز

 لالســتخدام وقــادرٍ عــى تلبيــة احتياجــات مجتمــع أبــو ظــي يف حــاالت األزمــات والطــوارئ. لذلــك حرصــت هيئــة البيئــة يف 
ٍ
تأمــن مصــدر ميــاٍه صــاحل

أبــو ظــي عــى تطويــر املــرشوع وتصميمــه بأعــى مســتويات الكفــاءة والفعاليــة مــن خــالل توظيــف تقنيــات متطــّورة كالــذكاء االصطنــايع وتقنيــات 

ــم اآليل. التعّل

التحديات .9

توفر مياه تحلية فائضة عن االستخدام بالتنسيق مع اجلهات املشاركة باملرشوع.

إجــراءات التنفيــذ مــن صعوبــات الطقــس واحلفــر المتــداد املــرشوع إىل أكــر مــن 200 كيلومــرت طــويل لزويــد أحــواض الشــحن بامليــاه املُحــالة 

مــن محطــات التحليــة بمنطقــة الظفــرة وصــواًل إىل ليــوا ثــم اســرتجاع املخــزون وإمــداده ملدينــة أبــو ظــي.

تحّدي تطوير نظام ذيك لتشغيل املرشوع يضمن احلصول عى مياه ذات جودة تتطابق مع املواصفات املطلوبة ملياه الرشب.

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة

كفاءة العمليات

جودة اخلدمات

توفر يف املزانية
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وصف االبتكار .1

تهــدف منصــة أهــداف التنميــة املســتدامة اخلاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل رصــد وتســجيل مــا تحــرزه الدولــة مــن تقــدم فيمــا يخــص 
ــة املســتدامة. ويه تتمثــل  ــات املفتوحــة التابعــة لألمــم املتحــدة اخلاصــة بأهــداف التنمي ــة املســتدامة، ويه جــزء مــن منصــة البيان أهــداف التنمي
يع يف الدولــة املتعّلقــة بأهــداف  بمنصــة متاحــة مفتوحــة لــكل الفئــات والــزّوار، وتقــوم بزويدهــم بجميــع البيانــات واألرقــام حــول اإلنجــازات واملشــار
التنميــة املســتدامة. تعتــر دولــة اإلمــارات العربيــة املّتحــدة أوىل الــدول يف منطقــة اخلليــج العــريب املبــادرة يف إطــالق منصتهــا اخلاصــة بأهــداف التنميــة 
املســتدامة يف أكتوبــر 2018، وجــاء هــذا اإلطــالق نتاجــاً جلهــود مشــرتكة مــن قبــل املركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء وإدارة الشــؤون االقتصاديــة 

واالجتماعيــة باألمــم املتحــدة.

كونهــا منصــة بيانــات مفتوحــة، تعــرض جميــع البيانــات املحصــاة ضمــن مختلــف املبــادرات والنشــاطات املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة، 
يــٍد مــن نوعــه  وتهــدف لرصــد التقــدم املحــرز نحــو تحقيقهــا. ومــن خالهلــا تمــزت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بكونهــا الرائــدة يف إضافــة عنــر فر
يــز  املتمثــل بتضمــن املبــادرات بشــكل دائــم عــى املنصــة ومشــاركة كل البيانــات واملعايــر الــي يتــم قياســها ضمــن هــذه املبــادرات. وتســى إىل تعز
ويع اجلمهــور باألجنــدة العامليــة 2030 وتشــجيعهم عــى تبــي املمارســات املبتكــرة والتفاعــل معهــم عــر العنــارص املختلفــة مثــل اســتطالعات الــرأي 

واخلرائــط التفاعليــة.

أهداف االبتكار .2

جمــع البيانــات املفتوحــة اخلاصــة بمــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة مــن مختلــف اجلهــات االتحاديــة واملحليــة وعرضهــا عــى خرائــط جغرافيــة 

تفاعليــة جغرافًيــا ومــن ثــمَّ ربطهــا بمنصــة البيانــات املفتوحــة اخلاصــة باألمــم املتحــدة لرصــد التقــدم يف أهــداف التنميــة املســتدامة عاملًيــا.

يز الويع املجتميع بأهداف التنمية املستدامة. تعز

يع واملبادرات من مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. إطالع اجلمهور عى اجلهود واملشار

مشاركة املمارسات اإلماراتية الرائدة يف مجال التنمية املستدامة مع اجلمهور الدويل لتحقيق هذه األجندة.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار

سياسة املتعامل الرقمي واخلدمة احلكومية الرقمية

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة                     كفاءة العمليات                الوصول إىل اخلدمات                         رضا املتعاملن

لدولــة  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  »منصــة  االبتــكار: 
اإلمــارات«

اجلهة: املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء  املدن احليوية،3
املناخ واالستدامة
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مقياس األثر .5

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

تحسن رسعة تقديم اخلدمات

تحسن سهولة ممارسة األعمال

يخ إطالق املرشوع تار .9

تّم إطالق املرشوع يف شهر أكتوبر من عام 2018.

اخلطط املستقبلية .11

إرشاك جهات أكر لنرش مبادراتها عر املنصة 

تحديث املؤرشات بشكل مستمر ونرش بيانات ملؤرشات أخرى عر املنصة

اآلثار والنتائج .10

تقديم نظرة عامة عن مؤرشات التنمية املستدامة لتصل إىل 59 مؤرش عى مستوى الدولة. 

إحصاء إجمايل 59 مؤرش معتمدين من قبل األمم املتحدة لتحقيق ومراقبة تطور 16 مبادرة قيد التنفيذ.

إنشــاء 12 خريطــة قصّصيــة: مبنيــة عــى نظــام GIS. حيــث تقــوم اخلرائــط القصصيــة بربــط اخلرائــط املوجــودة يف اهليئــات املختلفــة بالدولــة 

واملرتبطــة باألهــداف التنمويــة بشــكل مبــارش وتوفــر الوصــول إليهــا للعاّمــة عــر املنصــة.

مشاركة أكر من 10 جهات يف نرش مبادراتها وقصصها 

يع اإلماراتيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة  يــادة الــويع العــام بأهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل توعيــة املجتمــع باجلهــود واملشــار ز

مــن خــالل املبــادرات املختلفــة.

مشــاركة محتــوى الوســائط ومقاطــع الفيديــو حــول أهــداف التنميــة املســتدامة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ليبقــى املجتمــع عــى اطــالع 

بآخــر املســتجدات 

تعــّد منصــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يه الثانيــة عامليــاً يف ربــط بياناتهــا بمجموعــات األمــم املتحــدة FIS4SDG )نظــام إىل نظــام(، كمــا تعــّد 

رشاكات مركــز البيانــات اإلمــارايت مــع اهليئــات احلكوميــة Esri، UNDESA نموذًجــا رائًعــا يمكــن مشــاركته مــع اجلمهــور الــدويل.

تطبيق أفضل املمارسات حيث تم ربط األنظمة احلكومية باملنصة كما تم ربط املنصة بمجموعات FIS4SDG لألمم املتحدة.

تنفيذ املرشوع
ــة املختّصــة يف هــذا  وقــام املركــز االتحــادي للتنافســّية واإلحصــاء بوضــع مســتهدفات وخطــة للمــرشوع، وعقــد رشاكات مــع رشكــة ESRI العاملّي

املجــال. كمــا حــّدد املركــز الــرشكاء املســاهمن بتوفــر البيانــات واملبــادرات واخلرائــط القصّصيــة عــى املنّصــة.

مراحل املرشوع .6

صياغة الفكرة
لتكــون جــزء مــن مبــادرة املنصــات املفتوحــة املنظمــة مــن قبــل األمــم املّتحــدة، قــررت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة االنضمــام هلــذه الرشاكــة العامليــة 

بنــاء عــى دعــوة مــن األمــم املتحــدة لتطويــر هــذه املنصــة. 

التحديات .7

عدم وجود بيانات عى مستوى اإلمارات، حيث يتم جمع بعض املؤرشات عى املستوى الوطي/ الدولة فقط.

ــق ببعــض النقــاط بســبب الطبيعــة املختلفــة  ــة اّتبــاع منهجيــة مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة وتقديمهــا لإلحصائيــن فيمــا يتعّل صعوب

للمــؤرشات.

تشجيع اجلهات احلكومية بمشاركة البيانات بشكل مفتوح والسماح للمركز بنرش مؤرشات أهداف التنمية املستدامة.

جمــع املبــادرات واملســاهمات مــن مختلــف أصحــاب املصلحــة، ولكــن تــّم التغّلــب عــى ذلــك مــن خــالل عقــد ورش عمــل فنيــة مشــرتكة بــن 

الفــرق املختلفــة إلبــراز أهميــة هــذه املنصــة وقيمــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لتكــون جــزًءا مــن املبــادرة العامليــة.

الرشكاء .8

ESRI رشكة

اجلهات األعضاء يف اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة )15 جهة عى املستوى االتحادي(

اجلهات األعضاء يف املجلس االستشاري من القطاع اخلاص )14 رشكة خاّصة(

ير للتعليم مؤسسة عبد هللا الغر

ديب للعطاء 
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وصف االبتكار .1

منظومــة التحقيــق والتقــايض عــن ًبعــد والــي تجمــع بــن رشكاء القطــاع القضــايئ )النيابــة العامــة – رشطــة ديب – محاكــم ديب(. ويه منظومــة 
ــر هــذه  ــمَّ تطوي رار العمــل يف األزمــات والكــوارث. ت ــة التحتيــة لضمــان اســتمَّ ــة البني ي تهــدف إىل دعــم التوجــه احلكومــي للتحــول الرقمــي وجاهز
املنظومــة عــر اســتخدام تقنيــات االتصــال املــريئ احلديثــة إلجــراء املقابــالت وإصــدار القــرارات املتعلقــة بحبــس الــزالء فيمــا يختــص بالقضايــا اجلزائيــة.

تغطــي املبــادرة املهــام واخلدمــات القضائيــة الرئيســية ألعمــال النيابــة العامــة فيمــا يختــص بالقضايــا اجلزائيــة دون اإلخــالل باألنظمــة الترشيعيــة، 
ويشــمل: إجــراءات النيابــة العامــة، إجــراءات الرشطــة وإجــراءات املحاكــم، ويتــمَّ تطبيقهــا مــع جميــع األطــراف )املتهــم، الشــاهد، املحامــي، اخلبــر، 

املرتجــم واملـُـديع باحلــق املــدين(..

أهداف االبتكار .2

توافق النظام القضايئ مع توجهات حكومة ديب لتكون إمارة ديب من أذىك املدن يف العامل.

تناسق األنظمة اإلجرائية لدى اجلهات القضائية لتحقيق أهداف منظومة التحقيق والتقايض عن ُبعد. 

ترسيع إجراءات التحقيق والتقايض عى مستوى اجلهات القضائية.

تقليص إجراءات العمل من )12( إجراء إىل )4( إجراءات.

التوفر يف التكاليف املالية املرتبطة بنظام التقايض.

خفض نسبة هروب املوقوفن خالل عمليات النقل.

رفع مستوى سعادة املتقاضن.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم 

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة جديدة             كفاءة العمليات                رضا املوظفن واملتعاملن               جودة اخلدمات           توفر يف املزانية

خدمات 1
املستقبل

االبتكار: »التحقيق والتقايض عن ُبعد«

اجلهة: النيابة العامة – ديب
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مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة رار استمَّ

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

يادة جودة حياة أو الرفاهية املواطنن / املقيمن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات / املنتجات

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

ــاد عــى املــوارد الداخليــة للنيابــة  ــت تغطيتهــا مــن إدارة تقنيــة املعلومــات يف النيابــة العامــة، كمــا تــمَّ االعتمَّ التكاليــف كانــت بســيطة وتمَّ

بالرشاكــة مــع جهــات أخــرى لتطويــر االبتــكار.

تنفيذ املرشوع
تخصيــص جــزء مــن أعمــال التقــايض عــن ُبعــد بالعمــل مــن املــزل كالــرد عــى الطلبــات والترفــات واملــداوالت القانونيــة وأذون التفتيــش 

واستفســارات الرشطــة والتكليفــات لعــدم تأخــر البــت فيهــا.

اســتحداث غرفتــن للتحقيــق عــن ُبعــد مــع كبــار الســن وأصحــاب اهلمــم وأصحــاب األمــراض املزمنــة، والــي توفــر أعــى معايــر الســالمة مــع وضــع 

برنامــج مقابــالت خــاص للتحقيــق مــع األشــخاص دون أي فرصــة لإلصابــة بالعــدوى. كمــا قامــت النيابــة العامــة بتطويــر برنامــج إلكــرتوين خــاص 

يــن وتســجيل اإلجــراءات دون احلاجــة لتوقيعــات  بالتقــايض عــن ُبعــد للنيابــة العامــة يف ديب حســب القانــون االتحــادي، والــذي يتــمَّ مــن خاللــه تخز

أو حضــور األطــراف. ومــن ثــمَّ تطويــر وتنفيــذ منظومــة تشــغيل نظــام التقــايض عــن ُبعــد بــن النيابــة العامــة ورشطــة ديب يف جميــع مراكــز رشطــة 

يــات. كمــا قــام رشكاء املــرشوع برتقيــة برنامــج النيابــة العامــة وتزويــد أعضــاء النيابــة العامــة  وإدارة األدلــة اجلنائيــة وإدارة مكافحــة املخــدرات والتحر

يبيــة للتحقيــق عــن ُبعــد. وتــمَّ التنســيق مــع املحكمــة االبتدائيــة لعقــد جلســتن اســبوعياً للتقــايض  برنامــج التقــايض عــن ُبعــد بصــورة مؤقتــة وتجر

عــن ُبعــد باإلضافــة ملحكمــة االســتئناف. فضــاًل عــن إنشــاء مكتبــن نموذجيــن بمبــى النيابــة العامــة الســتقبال أطــراف الدعــوى املراجعــن للتقــايض 

عــن ُبعــد.

كان مســتوى القبــول للرنامــج مرتفًعــا وعــى مســتوى واســع مــن قبــل القضــاة وأعضــاء النيابــة، وأفــراد الرشطــة، واملتقاضــن. وتجــدر اإلشــارة إىل 

أّنــه مل تــرد أيــة شــكاوى عــن الرنامــج حــى اآلن.

التحديات .8

يعية: تحديات ترش

تحديات تقنية:

تحديات تنفيذية: 

تحــدي توفــر ترشيــع قانــوين يخــدم التحقيــق عــر االتصــال املــريئ، مــع إتــالف السياســات واجــراءات العمــل بــن الــرشكاء فيمــا يتعلــق 

يــة. بالتواصــل مــع أطــراف الدعــوى اجلزائيــة، كاًل حســب متطلبــات عملياتــه وإجراءاتــه التقنيــة واإلدار

تسجيل التحقيقات وحفظها من أجل ضمان احلقوق.

التنسيق املُسبق عاٍل الدقة مع الرشكاء لضمان نجاح االبتكار بشكل عام.

إدارة التغير: واجه االبتكار نوًعا من املعارضة وتمَّ التغلب عليها من خالل حمالت التوعية

تغير الوضع املألوف عى األشخاص املتمثل باحلضور الفعي والتوقيع عى األوراق بشكل شخيص حضوري.

الرشكاء .9

رشكاء القطاع القضايئ: 

النيابة العامة 

رشطة ديب

محاكم ديب

الترسيع
أواًل، القيــام بالتنســيق الفــي والتقــي بــن النيابــة العامــة إلمــارة ديب واجلهــات االتحاديــة خلدمــة املنظومــة. طبَقــت النيابــة العامــة مــرشوع التقــايض 

يــن واالحتفــاظ  يــادي ونظــام إلكــرتوين مبتكــر، تــم تصميمــه بجهــود داخليــة مــن أجــل القيــام بعمليــات التســجيل والتخز عــن بعــد بابتــكار جــذري ور

بمرجــع لكافــة املعامــالت املنجــزة كمحــارض مرئيــة )أفــالم( بمــا يضمــن حقــوق أطــراف القضيــة دون احلاجــة للتوقيعــات.

أّمــا لضمــان تحقيــق العدالــة واحلفــاظ عــى احلقــوق، تــمَّ تخيــر املتعاملــن باســتخدام النظــام أو احلضــور الشــخيص حيــث تــمَّ اختيــار النظــام بنســبة    

100%خــالل فــرتة اجلائحــة. كمــا تــمَّ التغلــب عــى تحــدي لــزوم التوقيــع احلضــوري لألفــراد مــن خــالل القانــون اخلامــس لســنة 2017، مــن خــالل 

تقديــم مســودة عــن هــذا املوضــوع للمجلــس الترشيــيع.

وعــالوة عــى ذلــك، تــمَّ ابتــكار لوائــح ارشــادية ُتلــزم منفــذي الرنامــج عــى رشح اإلجــراء ألطــراف الدعــوى حيــث مل تســجل أي اعرتاضــات أو طعــون 

ــزت النيابــة العامــة برشــاقتها املؤسســية يف ظــل جائحــة كوفيــد_19  امــام املحاكــم أو وحــدات التظلمــات والشــكاوى عــى آليــة العمــل املُطبقــة. تمَّ

عــر إيجــاد احلــل الفــوري خــالل )عطلــة نهايــة األســبوع( وعرضــه عــى جميــع النيابــات واإلدارات وتجربتــه عــى قســمي التنفيــذ واالســتئناف لضمــان 

ــاد الكفالــة اإللكرتونيــة. يــِة باإلفــراج عــن املتهمــن يف القضايــا البســيطة واعتمَّ نجــاح املــرشوع، باإلضافــة إىل اتخــاذ قــراراِت فور

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
ــات االعرتافــات  ــدة لضمــان احلقــوق وإثب ــة ودقيقــة جــًدا تمــر بمراحــل وموافقــات عدي ــة طويل ــل عــى قوانــن النظــام القضــايئ، فهــي عملي التعدي

يــة. يعــد هــذا االبتــكار هامــاً لضمــان تســجيل جميــع األدلــة واالعرتافــات بمــا يضمــن حقــوق املتقاضــن، حيــث يتــمَّ تســجيل املحتــوى عــى  وتثبيــت احلر

رقــم القضيــة مــع احلاجــة لوجــود آليــة تتيــح إجــراء عمليــات فتــح املحــر، وإرســال الرســائل الرســمية، وتجهــز الســجناء جللســات االتصــال املــريئ بمــا 

يتناســب مــع الظــروف الطارئــة.
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يخ إطالق املرشوع تار .10

ية ملكافحة جائحة كوفيد _19 اشيا مع اإلجراءات االحرتاز بادرت النيابة بإطالق املرشوع وتفعيله منذ شهر مارس 2020 وذلك تمَّ

اخلطط املستقبلية .12

تطوير مسودة ترشيعية ُتنّظم استخدام نظام التحقيق والتقايض عن ُبعد.

نرش النظام والتوّسع به للوصول ألدىن مراحل االنتقال البرشي يف النيابة العامة.

يع تطبيق النظام يف اإلمارات األخرى.  االتصال مع جميع إمارات الدولة ودراسة مشار

البحث يف إمكانية استخدام املراكز الذكية للرشطة إلجراء التحقيق.

اآلثار والنتائج .11

يَّة األعمــال بإضافــة نظــام االتصــال عــن  يَّة األعمــال بنســبة 100% خــالل اجلائحــة والتعديــل عــى خطــط اســتمرار ســاهم املــرشوع يف اســتمرار

ُبعد.

ــة العامــة وتجــري دراســة  ــة االفرتاضيــة( لســهولة تطبيقهــا مســتقباًل يف املبــى اجلديــد للنياب ــز فكــرة )اســتحداث النياب ي ســاهم املــرشوع يف تعز

ــة افرتاضيــة عــى مســتوى العــامل. املقــرتح إلمكانيــة اســتحداث أول نياب

خفــض مخاطــر هــروب الســجناء وضيــاع الوثائــق أو انتحــال الشــخصية أو التعــدي عــى أي مــن املتواجديــن مــع املتهمــن إىل نســبة صفــر 

حــاالت.

تقديم اخلدمة عى مدار الساعة دون انقطاع مع ضمان التوثيق اإللكرتوين إلجراءات العمل.

ســاهمت املنظومــة بتوفــر التكاليــف عــى حكومــة ديب، حيــث بلــغ إجمــايل التوفــر الســنوي عــى رشطــة ديب مــا يقــارب )5,000,000( درهــم 

كانــت ُتــرف بشــكل دوري عــى إجــراءات نقــل الســجناء واملوقوفــن للتحقيــق أو املحاكمــة.

يَّة العمل مع اإلمارات األخرى يف ظل اجلائحة من خالل التحقيق والتقايض عن ُبعد. استمرار

ية العمــل بنســبة 100% أثنــاء اجلائحــة، اطلــع املجلــس التنفيــذي حلكومــة ديب عــى املــرشوع، ووجــه  رار ــزة واســتمَّ بنــاًء عــى النتائــج املتمَّ

بإعــداد دراســة لتطويــر منظومــة التحقيــق والتقــايض عــن ُبعــد مــن قبــل النيابــة العامــة كونهــا مالكــة الدعــوى اجلزائيــة لتطبيقهــا عــى املنظومــة 

القضائيــة عــى مســتوى إمــارة ديب كمرحلــة أوىل، وعــى مســتوى الدولــة كمرحلــة ثانيــة واملســتوى اإلقليمــي والعاملــي كمرحلــة ثالثــة.

قاد النجاح يف هذا املرشوع إىل إسناد رئاسة اللجنة القانونية للتقايض عن ُبعد للنيابة العامة يف ديب عى مستوى الدولة.

قدمت النيابة العامة مسودة الالئحة التنفيذية للتقايض عن ُبعد لوزارة العدل لتعميم التجربة عى مستوى الدولة.
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وصف االبتكار .1

قامــت وزارة العــدل بابتــكار خدمــة “الــزواج عــن ُبعــد” حيــث يشــكل هــذا املــرشوع نقلــة نوعيــة يف تقديــم اخلدمــة املذكــورة عــن ُبعــد دون احلاجــة إىل 
يــارة املحكمــة مــن خــالل توفــر نظــام إلكــرتوين ذيك متــاح عــى موقــع الــوزارة وتطبيقــات اهلاتــف املحمــول. يتيــح النظــام جلميــع املواطنــن واملقيمــن  ز
يــارة املــأذون واجتمــاع  يف دولــة اإلمــارات إتمــام عقــد الــزواج مــن خــالل إنهــاء جميــع اإلجــراءات املطلوبــة عــر اإلنرتنــت دون احلضــور الشــخيص أو ز
جميــع األطــراف يف مجلــس واحــد. ويتــم ذلــك مــن خــالل توقيــع العقــد باســتخدام برامــج االتصــال املــريئ والتوقيــع عــر اإلنرتنــت الــذي يوفــر مرونــة 

كبــرة جلميــع األطــراف املعنيــة للحضــور بغــض النظــر عــن مواقعهــم مــع احــرتام خصوصيــة البيانــات واملعلومــات املُتاحــة للزوجــن.

أهداف االبتكار .2

توفر وقت املأذونن ورفع مستوى كفاءة عملهم، بداًل من الطريقة التقليدية بالتنقل بن مجالس الزواج بشكل رسيع ويف إطار زمي ضيق.

التوفر يف تكاليف الزواج.

احلد من التجمع عند عقد الزواج.

التخفيف من الضغوط النفسية املتعلقة بعمليات الزواج.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية التحول الرقمي وااللكرتوين

اسرتاتيجية جودة احلياة والسعادة وااليجابية

اسرتاتيجية جودة احلياة الرقمية

اسرتاتيجية االبتكار

يز العمل احلكومي  اسرتاتيجية خطة اخلمسن: تصميم مبادرات مشرتكة مع القطاعات احلكومية لتعز

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة / منتج جديد

كفاءة العمليات

الوصول إىل اخلدمات

رضا املتعاملن

كفاءة العمليات

رضا املوظفن

االبتكار: »الزواج عن بعد«

اجلهة: وزارة العدل
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مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

يادة جودة حياة أو رفاهية املواطنن واملقيمن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات

املزيانية .6

كّلف املرشوع ما يقارب 88 ألف درهم إمارايت، وقامت وزارة العدل بتحمل كاّفة التكاليف.

التحديات .8

تصميــم الترشيعــات املواكبــة لفــرتة اجلائحــة ومــا بعدهــا )مثــل حضــور االشــخاص، التأكــد مــن اإلثباتــات الرســمية، التوقيــع(، والــذي اســتوجب 

يــق ُمخصــص لذلــك. القيــام بمراجعــة شــاملة للترشيعــات، وتــم تشــكيل فر

ــع ليســمح  ــر الترشي ــم العمــل عــى تطوي ــزواج دون تواجــد ويل أمــر يف املجلــس. وقــد ت التحــدي الترشيــيع املتمثــل يف عــدم ســماح عقــد ال

ــة. ــو كان خــارج الدول بتواجــد ويل األمــر باملجلــس االفــرتايض، حــى ل

رضورة التوقيع املكتوب إلتمام عقد الزواج.

الرشكاء .9

الرشيك الرئييس: وزارة الصحة للحصول عى شهادة اللياقة الطبية

الرشيك اإلضايف: اهليئة االتحادية للهوية واجلنسية

يخ إطالق املرشوع تار .10

شهر أبريل عام 2020

اخلطط املستقبلية .12

العمــل مــع عــدة جهــات إضافيــة يف الدولــة: مشــاركة البيانــات مــع عــدة جهــات مثــل وزارة تنميــة املجتمــع واهليئــة العامــة للمعاشــات 

وصنــدوق املعاشــات واملتقاعديــن وهيئــة محمــد بــن راشــد لإلســكان.

اآلثار والنتائج .11

التوفر يف تكاليف ونفقات الزواج. 

تكاليف االنتقال املصاحب لعقود الزواج.

اســتبدال الوضــع التقليــدي املتمّثــل بالذهــاب للمحكمــة واســتالم وثيقــة عقــد الــزواج بخدمــة النســخة االلكرتونيــة لعقــد الــزواج الصــادرة 

بشــكل فــوري.

الترسيع

تنفيذ املرشوع

أثنــاء تطويــر االبتــكار ظهــرت تحديــات أخــرى كالتحديــات الترشيعيــة املتمثلــة بالتعامــل مــع الترشيعــات الســابقة واإلجــراءات التقليديــة. فوجــب عــى 

يــق مراجعــة بعــض الترشيعــات وتطويــر بدائــل إلكرتونيــة لتوافــق اللوائــح املوجــودة، ومــن هــذه اإلجــراءات عــى ســبيل املثــال: احلصــول عــى  الفر

يبيــة للموظفــن عــى  يــاً. ومــن أجــل التنفيــذ عــى أعــى املســتويات، قامــت الــوزارة بعقــد برامــج تدر التواقيــع الشــخصية وتواجــد األطــراف حضور

النظــام لضمــان أعــى مســتويات جــودة اخلدمــة ورضــا املتعاملــن.

عندمــا اكتملــت عمليــة التحــول الرقمــي، قامــت الــوزارة بوضــع إرشــادات وتعليمــات لكيفيــة اســتخدام اخلدمــة وتوضيــح اخلطــوات الالزمــة 

للمتعاملــن، كمــا قامــت باالســتعانة بمكاتــب الطباعــة لتســهيل إطــالق حملــة إعالميــة عــى وســائل التواصــل االجتمــايع لتثقيــف املجتمــع 

وتوعيتــه عــى نظــام الــزواج اإللكــرتوين.

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يــق لدراســة البدائــل واحللــول املطروحــة حلــل الصعوبــات املتعلقــة بإبــرام عقــود الــزواج.  أثنــاء بدايــات اجلائحــة )شــهر مــارس عــام 2020(، تــم تشــكيل فر

يقــة االفرتاضيــة، تماشــياً مــع احللــول الــي بــدأت تنتــرش بصــورة أكــر  حينهــا تــم وضــع فكــرة إيجــاد نظــام الكــرتوين يقــوم بتأســيس عقــود الــزواج بالطر

مــن تواصــل افــرتايض يف مجــاالت العمــل واالجتماعــات وغرهمــا.

ــة  ية اخلدمــة، ويف الواقــع هدفــت هــذه اخلدمــة إىل مواجهــة اخلطــورة املصحوب ــى لضمــان اســتمرار ــوزارة البحــث عــن احللــول املُث ــأت ال ــذا فقــد ارت ل

بالتجمعــات وإقامــة احلفــالت، وســعت ألن يتــم تحويــل الــزواج مــن الوضــع التقليــدي إىل وضــع إلكــرتوين افــرتايض.

خدمات املستقبل – االبتكار الثاينخدمات املستقبل – االبتكار الثاين



خدمات 3
املستقبل
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وصف االبتكار .1

ارتــأت دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان أن مــن املهــّم العمــل عــى التحســن والتطويــر املســتمر لنظــام الشــكاوى واالقرتاحــات واخلدمــات 
يف إمــارة عجمــان، لضمــان كفــاءة وفعاليــة االســتجابة للشــكاوى واالقرتاحــات املقدمــة، وخاصــة يف ظــل اســتمرار جائحــة كوفيــد_19. فتــم تكليــف 
إدارة تطويــر اخلدمــات الذكيــة ضمــن دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان، لتقديــم حــل رقمــي هلــذا التحــّدي، والــذي يلــي جميــع املتطّلبــات 

واملعايــر. 

يزهــا  يقــاً لتطويــر خدمــة “راصــد”، ويه خدمــة تلّقــي الشــكاوى واالقرتاحــات يف الدائــرة، وبحــث ســبل تطويــر هــذه اخلدمــة، وتعز شــكّلت الدائــرة فر
 منهــج مبتكــر يرفــع كفــاءة جميــع عمليــات ومهــام خدمــات الشــكاوى واالقرتاحــات 

ِ
باســتخدام التقنيــات احلديثــة. وحــّددت اهلــدف املتمثــل يف طــرح

يف إمــارة عجمــان. ونتيجــة لذلــك، تــم وضــع تصميــم ســّمي بعدســة “راصــد” الذكيــة يعمــل عــى إتاحــة فرصــة الرصــد الفــوري لشــكاوى واقرتاحــات 
يــة عــر التطبيــق املوحــد MPDA، دون احلاجــة إىل الوصــول اىل مراكــز اخلدمــة، مــع ضمــان االســتجابة  املتعاملــن، مــن خــالل التقــاط الصــور الفور

الرسيعــة مــن قبــل املوظفــن املعنيــن يف الدائــرة.

أهداف االبتكار .2

سهولة الوصول ملراكز اخلدمة خاصة مع التقييدات الي فرضتها جائحة كوفيد_19. 

رفع كفاءة استقبال الشكاوى يف إمارة عجمان. 

تسهيل إرسال االقرتاحات وجعلها أكر سالسة.

يز روح املسؤولية املجتمعّية. إرشاك سكّان اإلمارة يف عملية اإلبالغ عن احلوادث وتعز

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم 

نوع القيمة الناتجة  .4
رضا املتعاملن                           تقديم مزة جديدة مدعمه بالذكاء االصطنايع                             كفاءة العمليات

جودة اخلدمات                          توفر يف املزانّية

للشــكاوى  الذكيــة  »راصــد«  »عدســة  االبتــكار: 
ملقرتحــات« ا و

اجلهة: دائرة البلدّية والتخطيط بعجمان
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مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة رار استمَّ

يادة جودة حياة أو الرفاهية املواطنن / املقيمن ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات / املنتجات

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

تكاليــف املــرشوع كانــت منخفضــة وقــد تبنــت دائــرة البلديــة والتخطيــط التكاليــف بشــكل كامــل، حيــث تــم تنفيــذ التطويــر داخليــاً مــن قبــل إدارة 

تطويــر اخلدمــات الذكيــة، وهــو الــذراع الرقمــي الرئيــيس يف الدائــرة.

التحديات .8

التحدي الزمي املتمّثل باملّدة الزمنية القصرة لتطوير املرشوع، حيث استغرق تطوير املرشوع 12 يوم عمل فقط.

املحافظة عى صحة فريق العمل واحلاجة للعمل عن ُبعد خالل اجلائحة.

التحدي التقي بسبب حداثة التقنية املُستخدمة كونها األوىل من نوعها يف الدولة.

رفع ويع املواطنن حول االبتكار وتعريفهم بأهميته وفعالّيته. 

الرشكاء .9

قامت الدائرة بتبّي وتطوير املرشوع بشكل كامل.  

يخ إطالق املرشوع تار .10

شهر أكتوبر عام 2020

اخلطط املستقبلية .12

تطوير عدسة رقيب للمفتشن، الستبدال الوضع احلايل املتمّثل بتصوير املفتش للموقع بهدف تسهيل رفع املخالفات والبالغات.

إمكانية توظيف التكنولوجيا، بل وتطويرها   الستحداث خدمات جديدة يف الدائرة.

االنفتاح ملشاركة اخلرات مع جهات حكومّية أخرى يف الدولة لتوظيف فكرة االبتكار يف تطبيقات أخرى.

اآلثار والنتائج .11

بلغت إحصائية عدد الشكاوى واملقرتحات منذ إطالق العدسة إىل 927 شكوى، بجميع القطاعات الي تخدمها الدائرة. 

االبتــكار تســجيل تحّســن ملحــوظ يف عمليــات إدارة الشــكاوى واالقرتاحــات، وتوفــر اخلدمــة عــى مــدار الســاعة )24/7(، وتقليــص املــدة الزمنيــة 

الالزمــة إلدخــال البيانــات بنســبة 99% مقارنــة بالوضــع الســابق.

خفض نسبة االدخاالت اليدوية للعميل بنسبة %90.

يادة دقة وكفاءة البيانات املدخلة بنسبة %98. ز

رفــع نســبة رضــا وســعادة املتعاملــن، فقــد أدى تحســن عمليــات إدارة الشــكاوى واملقرتحــات إىل توفــر قاعــدة معلومــات مرئيــة موّحــدة لتلــك 

اخلدمــات، ومتابعتهــا وفــق أفضــل املمارســات املحلّيــة والعامليــة يف مجــال التعامــل مــع االقرتاحــات والشــكاوى.

تنفيذ املرشوع
يــق آليــة العمــل يف هــذا النظــام وتــم تســخر تقنيــات الــذكاء االصطنــايع مــن خــالل اســتخدام خاصيــة التحليــل البــري للصــور ليحّلــل  طــور الفر

بريــاً البيانــات امللتقطــة بشــكل تلقــايئ، ويتعــّرف عــى العنــارص املوجــودة يف الصــورة. عــى ســبيل املثــال: التعــرف عــى املــواد، األلــوان، األشــكال، 

األشــخاص وغرهــا، وذلــك مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــا التعــرف عــى الصــور أو مــا يســمى “الرؤيــة احلاســوبية”. إىل جانــب اســتخدام العديــد 

 ،NLP يــة، وخوارزميــات أجهــزة االستشــعار، واســتخدام منهجيــة الرمجــة اللغويــة العصبيــة مــن اخلوارزميــات مثــل خوارزميــات التحســن التطوير

ويقــوم النظــام باســتعراض اخلدمــات املتاحــة حســب دليــل خدمــات الدائــرة، مــع إظهــار نســب التطابــق، بــداًل مــن االختيــار مــن قائمــة اخلدمــات 

املُدرجــة.

كمــا ويتــم االســتفادة مــن قــوة تعلــم اآللــة باســتخدام منهجيــة MLOPS، الــي تقــوم بالتعــرف عــى الســمات واملمــّزات يف الصــور والعمــل عــى 

مقارنتهــا بماليــن الصــور األخــرى، مــن أجــل التعــرف عليهــا وتميزهــا بدقــة عاليــة وتحديــد نســبة التطابــق فيهــا، ويه بدورهــا تعمــل عــى تغذيــة 

النظــام ودعمــه لرفــع كفــاءة العمــل، واالســتفادة مــن قــوة التعلــم اآليل يف التغذيــة وتوظيفهــا يف األنظمــة الرقميــة األخــرى.

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
إتاحــة فــرص الرصــد الفــوري للشــكاوى واالقرتاحــات بشــكل ذيك، بــداًل مــن اإلجــراء الســابق الــذي يقــوم فيــه املفتــش برصــد األوضــاع، وذلــك باســتخدام 

يقــة أفضــل وأتمتــة العمليــات واالســتفادة مــن قــوة التعلــم  الرؤيــة احلاســوبية واســتخدام تقنيــات التعّلــم اآليل، مــن حيــث التعــرف عــى الصــور بطر

يــق التطبيــق  اآليل. يتــم تصنيــف الصــور بشــكل تلقــايئ وايصاهلــا لألقســام املتخصصــة. ويســمح االبتــكار أيضــاً بتكويــن قاعــدة بيانــات مرئيــة عــن طر

الــذيك للدائــرة، كمــا يتــم التعــّرف عــى الصــور املُدخلــة مــن املتعاملــن باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطنــايع وإدراجهــا ضمــن ثــالث فئــات )شــكاوى، 

اقرتاحــات، خدمــة(.

خدمات املستقبل – االبتكار الثالثخدمات املستقبل – االبتكار الثالث



خدمات 4
املستقبل
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وصف االبتكار .1

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم منصــة التمويــل اجلمــايع “ديب نكســت” التابعــة ملؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة 
ــادئ  ــة قائمــة عــى مب ــة، يه أول منصــة حكومي ــة ديب. منصــة ديب نكســت الرقمي يع الصغــرة واملتوســطة – إحــدى مؤسســات اقتصادي املشــار
التمويــل اجلمــايع لدعــم الشــباب ورّواد األعمــال املنتمــن ملختلــف اجلنســيات يف الدولــة مــن أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة الطموحــة. تقــوم املنصــة 
يع املختلفــة عــى املجتمــع وزّوار املنصــة بهــدف طلــب الدعــم التمويــي مقابــل احلصــول عــى فوائــد معينــة مثــل اهلدايــا أو املزايــا  بعــرض أفــكار املشــار
ــم الدعــم التمويــي. تقــوم  ل عــى املُمولــن املحتملــن للمــرشوع اتخــاذ القــرار املناســب لتقدي الــي يقدمهــا كل مــرشوع عــى حــدة، ممــا يســهِّ

يع احلاصلــة عــى التمويــل الــكاٍف مــن خــالل منصــة ديب نكســت. اقتصاديــة ديب أيًضــا، بتنظيــم برنامــج لدعــم تنفيــذ املشــار

أهداف االبتكار .2

يع الصغرة واملتوسطة من خالل تحويل ابتكاراتهم ومشاريعهم اإلبداعية إىل واقع قابل للتنفيذ. دعم رّواد األعمال وأصحاب املشار

ية اىل حقائق قابلة للتنفيذ. تحويل األفكار واألطروحات االبتكار

يع املبتكرة قدر اإلمكان. استثمار األفكار واملشار

تشجيع رواد األعمال املواطنن الباحثن عن عمل للتوظيف الذايت يف تأسيس مشاريعهم.

يع. ترسيع عملية تمويل املشار

يع الشباب وتحفز النشاط االقتصادي يف اإلمارة. تخفيف العبء عى احلكومة لتمويل مشار

إطالق املبادرات التشجيعية املخططة لدعم رواد األعمال الناشئن والطالب أصحاب مرشوعات التخرج الطموحة وغر ذلك.

التوافــق مــع أهــداف خطــة اخلمســن لدولــة اإلمــارات مــن خــالل وجــود منصــة رقميــة الســتقبال األفــكار مــن رواد األعمــال بمــا يخــدم 

االســتثمار يف اإلمــارة ويدعــم اقتصــاد اإلمــارة ملرحلــة مــا بعــد النفــط.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية 

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

اسرتاتيجية اإلمارات للخدمات احلكومية

االسرتاتيجية الوطنية الستقطاب واستبقاء املواهب

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار

االبتكار: »املنصة الرقمية »ديب نكست«

اجلهة: اقتصادية ديب

خدمات املستقبل – االبتكار الرابعخدمات املستقبل – االبتكار الرابع88
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الترسيع

تنفيذ املرشوع

ممــا ال شــك فيــه أن ظــروف جائحــة كوفيــد_19 عــززت احلاجــة ملثــل هــذا االبتــكار وســاهمت بشــكل أو بآخــر بترسيــع نمــو الفكــرة اإلبداعيــة وتحســن 

صيغتهــا لتكــون مالئمــة للظــروف الطارئــة الــي عاشــتها دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والعــامل أجمــع. بــل وســاهمت اجلائحــة بلفــت النظــر إىل 

أهميــة االبتــكار ورفــع تقبــل األفــراد لالبتــكارات الرقميــة املماثلــة الــي تهــدف لتوفــر اخلدمــات بشــكل رقمــي بســيط وشــامل.

يــدة عــى موقــع التواصــل االجتمــايع “تويــرت” لإلعــالن  يف مايــو عــام 2021، قــام ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد -حفظــه هللا- بنــرش تغر

عــن بــدء عمــل املنصــة بشــكل رســمي وكامــل.

مراحل املرشوع .7

صياغة الفكرة
يع الصغــرة  كانــت أول نشــأة للفكــرة يف أواخــر عــام 2020 بصــورة مماثلــة للمنصــة احلاليــة، وكان لــدى مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة املشــار

يع مماثلــة، إال أنهــا أقــل شــمولية. لــذا، وتوافقــاً مــع التوجــه املحــي إلمــارة ديب  واملتوســطة – إحــدى مؤسســات اقتصاديــة ديب حمــالت ومشــار

يــق العمــل عــى تطويــر  والدولــة بشــكل عــام إىل التحــول الرقمــي يف توفــر اخلدمــات الــي تعــزز اقتصــاد الدولــة وترفــع مســتوى املعيشــة فيهــا، بــدأ فر

الفكــرة وتغذيتهــا لتكــون كمــا يه عليــه اليــوم.

التحديات .8

طرح مفهوم التمويل اجلمايع عى املجتمع بصورة شاملة وما يعقبه من آثار إيجابية.

تقبل األفراد للفكرة، وخاصًة للمرة األوىل. 

الرشكاء .9

قطاع الدعم املؤسيس.  

يخ إطالق املرشوع تار .10

تم إطالق املنصة يف شهر مايو عام 2021

اخلطط املستقبلية .12

تضمن مبادرة التاجر الصغر الي تم إطالقها سابقاً ضمن منصة ديب نكست الرقمية.

تدعيم املنصة بمبادرات جديدة تهدف لتمكن وتنمية روح االستثمار.

يادة تأثره وفعالية تحقيقه لألهداف. يز املرشوع وز إنشاء رشاكات إسرتاتيجية أكر بهدف تعز

اآلثار والنتائج .11

حقق املرشوع نسبة إقبال عالية يف أول أيام اإلطالق. حيث تجاوزت احلمالت املسجلة إىل حوايل 75 حملة خالل الساعات األربع األوىل.

تسجيل أكر من 2000 عضو يف املنصة، منهم 200 مساهم وممّول يف األشهر الثالثة األوىل.

تسجيل أكر من 800 مرشوع )طلب تمويل(، منهم مرشوعان تلّقوا التمويل بشكل كامل. 

نظــرا لظــروف اجلائحــة، تســاهم الفكــرة يف دعــم رواد األعمــال ممــن فقــدوا وظائفهــم أو ممــن ال يملكــون مصــدر دخــل مســتقر، وذلــك مــن 

يع ُمنتجــة وُمــدرة للدخــل. خــالل توفــر التمويــل الــالزم لتنفيــذ أفكارهــم وتحويلهــا إىل مشــار

مقياس األثر .5

أعداد األعضاء املسجلن يف املنصة

أعداد الداعمن املسجلن عى املنصة

حجم الدعم املقدم من قبل الداعمن عى املنصة
يع املمّولة كلّياً عدد املشار

يع املقّدمة لطلب التمويل عى املنصة عدد املشار

املزيانية .6

50 ألف درهم مع االعتماد بنسبة 100% عى املوارد الداخلية للمؤسسة للرتويج للمبادرة.

نوع القيمة الناتجة  .4

تقديم خدمة / منتج جديد

كفاءة العمليات

الوصول إىل اخلدمات
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االبتكار: »رحلة السفر الذيك«5

اجلهة: اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

93

وصف االبتكار .1

يف عــام 2020، قامــت اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بالتعــاون مــع رشيكهــا االســرتاتييج طــران اإلمــارات بإطــالق مبــادرة “الســفر 
الــذيك” والــي تمّثلــت باعتمــاد البوابــات الذكيــة يف مطــارات ديب كنقطــة عبــور سلســة للمســافرين ووســيلة للتعــّرف عــى البصمــة البيــو مرتيــة 
اخلاّصــة بهــم. وقــد أتــاح تفعيــل االبتــكار املجــال لعــدد مــن التســهيالت املتعّلقــة بإجــراءات املســافرين، والــي كان أبرزهــا اســتبدال الوضــع التقليــدي 
يقــة أكــر سالســة مــن خــالل املــرور عــر البوابــات الذكّيــة دون اســتخدام أّيــة وثائــق. إّن أكــر مــا يمــز االبتــكار هــو  املتمّثــل بالصفــوف التقليدّيــة بطر
يــن والقادمــن يف مطــارات  رسعــة ودّقــة اخلدمــات والــي تقــدم مــن خــالل البوابــات الذكّيــة البالــغ عددهــا 122 بوابــة منتــرشة يف صــاالت املغادر
ديب. تــم تحديــث اخلدمــة بحيــث يمكــن للمســافرين املســّجلن ُمســبقاً يف النظــام، املــرور عــر البوابــات الذكّيــة مــن خــالل بصمــة العــن مــع الوجــه 
ومــن دون احلاجــة إىل اســتخدام مســتندات الســفر. جعــل االبتــكار رحلــة املســافر ذكّيــة بشــكل كامــل يف املبــى 3، وذلــك مــن خــالل النظــر يف 

الشاشــة عنــد النقطــة اخلــراء املوجــودة يف البوابــة ليتــمَّ التعــّرف عليهــم مــن خــالل بصمــة العــن مــع الوجــه يف مــدة ال تتجــاوز 10 ثــواٍن.

أهداف االبتكار .2

االســتفادة مــن كميــات البيانــات الكبــرة وتشــغيل مركــز التخليــص املســبق للتدقيــق عــى بيانــات املســافرين لتســهيل وترسيــع إجراءاتهــم قبــل 

وصوهلــم اىل املطــار. 

يحة للمسافر. خفض عدد نقاط التفتيش واإلجراءات املُر

تقليص الوقت املطلوب إلجراء املعامالت الالزمة. 

يادة عى مستوى خدمات املسافرين عامليًّا. تحقيق الر

تحقيق رؤية احلكومة باستخدام بصمة الوجه كوسيلة تعريف شخصّية.

توفر مسار سلس حى الوصول للسوق احلرة، مما يزيد من الوقت املتاح للمسافرين من التسّوق فيها.

تحسن جودة العمليات للموّظفن واملتعاملن.

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

سياسة املنصة الرقمية املوحدة

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة 

نوع القيمة الناتجة  .4

رضا املتعاملن                رضا املوظفن                       كفاءة العمليات                   تقديم خدمة جديدة                        جودة اخلدمات

خدمات 
املستقبل
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التحديات .7

عمل التجارب يف املوقع يف ظل ظروف جائحة كوفيد_19.

التقاط وحفظ بيانات املسافرين والي تساهم يف تحسن تطبيق املبادرة وتجربة املتعاملن.

ضمان املعاير األمنّية والتأكد من عدم وجود أي ثغرات عند تطبيق االبتكار وتطوير النظام.

ّية وتعريفهم بالتحسينات احلديثة املُطبقة. بناء الويع العام للمسافرين القادمن من مختلف الثقافات واخللفّيات احلضار

يفّيــة باخلطــوات عنــد دخــول املســافر إىل املطــار حــى مغادرتــه ملنطقــة اجلــوازات بالتعــاون مــع  تعديــل اللوحــات اإلرشــادية وإضافــة مرئيــات تعر

الــرشكاء االســرتاتيجين.

التعامل مع حواجز اللغة والسن عند رشيحة كبرة من املسافرين.

بناء نظام بسيط إلقناع املسافر باستخدام البوابات الذكّية.

الرشكاء .8

الرشيك االسرتاتييج: طران اإلمارات.  

يخ إطالق املرشوع تار .9

عام 2020 وبالزامن مع بداية اجلائحة

اخلطط املستقبلية .11

تحويل جميع إجراءات املسافر لتصبح ذكّية بشكل كامل من خالل االعتماد عى البصمة البيو مرتية. 

تطوير آليات ذكّية تقدم خدمات سلسة وبسيطة يف مطارات ديب.

االستعداد لتحويل املطارات بشكل كامل لتعمل بشكل مؤتمت.

اآلثار والنتائج .10

يادة أعداد املستخدمن آلليات إنجاز إجراءات السفر ذاتيًّا مقارنًة بالوضع السابق بنسبة تصل إىل %24. ز

ســاهم االبتــكار بتقليــص الطوابــر الطويلــة، وخفــض عــدد اإلجــراءات الالزمــة لتســجيل املســافر إىل إجــراء واحــد فقــط، وخفــض معــدل الوقــت 

املطلــوب ألقــل مــن 10 ثــواٍن.

يحّية للموظفن ورفع إنتاجيتهم. رفع سعادة املتعاملن وإعطاء األر

تقليــص االعتمــاد عــى العنــر البــرشي لتقديــم اخلدمــات مــن خــالل إرشاف موظــف واحــد عــى البوابــة الذكّيــة والــي تحــل محــل خمســة 

ــة تحــت إرشاف خمســة عاملــن. طوابــر تقليدّي

تقليص الوقت يف صالة اجلوازات بفضل عملية التدقيق املسبق قبل 24 ساعة من مغادرة املسافر.

انعدام خطر إصابة املسافرين بالعدوى نتيجًة لتجنب مالمسة األجهزة أو التعامل املبارش مع املوظفن.

يادة الوقت املتاح للمسافرين للتسّوق يف السوق احلّرة. توفر وز

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة استمرار

يادة عدد اخلدمات املقدمة ز

رفع مستوى إسعاد املتعاملن

يادة جودة حياة أو الرفاهية للمواطنن واملقيمن ز

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

تحسن رسعة تقديم اخلدمات

الترسيع

تنفيذ املرشوع

تحســن األنظمــة مــع رشكــة طــران اإلمــارات الســتكمال تجربــة االســتعالم عــن بصمــة الوجــه عــى كاونــرت طــران اإلمــارات مــن قاعــده البيانــات 

البيــو مرتيــة لــإلدارة. وكذلــك تحســن رحلــة املســافر يف جميــع النقــاط ألجــل تســهيل تجربــة رحلــة الســفر الــذيك للمســافرين عنــد مغادرتهــم مــن 

مبــى 3 يف مطــار ديب الــدويل.

أصبــح االجــراء معتمــد حاليــاً، وبهــذا أصبــح املطــار قــادًرا عــى توفــر أعــى مســتويات كفــاءة اجلــودة مــع اخلدمــات الذكيــة مــن خــالل خدمــة البوابــات 

ــواين معــدودة،  ــل بث ــكار يف التعــرف عــى املســافر خــالل فــرتة قياســّية تتمث ــات املســتخدمة ملطــارات ديب، هــذا وقــد أســهم االبت ــكل الفئ ــة ل الذكي

واالعتمــاد عــى بصمــة العــن لرفــع املســتوى األمــي.

مراحل املرشوع .6

صياغة الفكرة
يف عــام 2015، قامــت اإلدارة بإطــالق مــرشوع “جيــل املغــادرة القــادم” الــذي تمحــور حــول انشــاء مركــز التخليــص املُســبق للتدقيــق عــى بيانــات 

املســافرين قبــل 24 ســاعة مــن قدومهــم أو مغادرتهــم مــن مطــارات ديب وبالتــايل ســاهم يف تحســن اإلجــراءات وتخفيــض وقــت االنتظــار عنــد 

خطــوط انتظــار املســافرين يف صــاالت اجلــوازات. ســاهم املــرشوع يف تحســن جــودة احليــاة مــن حيــث االجــراءات للمتعاملــن وتحســن األنظمــة 

للموظفــن، حيــث تــم تطويــر النظــام مــن خــالل اســتخدام تقنيــة الــذكاء االصطنــايع لتتــم أتمتــة البيانــات املُرســلة ملركــز التخليــص إىل مــا يقــارب %85، 

ــر  ــا مــن قبــل املوظفــن يتــم تحويلهــا للمركــز مــن أجــل املراجعــة والتدقيــق. ويف الواقــع، التقــدم يف تطوي امــا البيانــات األخــرى والــي تتطلــب تدقيًق

التقنيــات املســتخدمة وتحســن اخلدمــات الذكيــة أتاحــت الفرصــة لتحســن تجربــة املســافر مــن خــالل تشــغيل النظــام اجلديــد يف البوابــات الذكيــة يف 

جميــع املبــاين يف عــام 2017 و2018.  ويف عــام 2020 ويف ظــل ظــروف جائحــة كوفيــد_19 وضمــن التحســينات املســتمرة يف تطويــر خدمــة البوابــات 

يــق العمــل تحســن رحلــة املســافرين عامــًة بإضافــة خاصيــة التعــرف عــى البصمــة البيومرتيــة يف البوابــات الذكيــة واســتكمال إجــراءات  الذكيــة ارتــأى فر

الدخــول أو اخلــروج يف ثــواٍن معــدودة. كمــا أن خدمــة املمــر الــذيك املتوفــرة يف صالــة املغــادرة للدرجــة الســياحية يف املبــى 3 أتاحــت للمســافرين املــرور 

عــر املمــر دون احلاجــة إىل الوقــوف أو ختــم اجلــوازات. واجلديــر بالذكــر، أن هــذا االبتــكار وهــو األول مــن نوعــه يف العــامل؛ وضــع دولــة اإلمــارات العربيــة 

يــادة يف العــامل. املتحــدة عــى قمــة الر

خدمات املستقبل – االبتكار اخلامسخدمات املستقبل – االبتكار اخلامس
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يع الطران اهلندسية اجلهة: مؤسسة ديب ملشار
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وصف االبتكار .1

يع الطــران اهلندســّية بالتعــاون مــع كّل مــن مطــارات ديب وطــران اإلمــارات بتطويــر “نظــام اإلنجــاز الــذايت إلجــراءات  قامــت مؤسســة ديب ملشــار
يــز ثقافــة االبتــكار وتحســن خدماتهــا املُقّدمــة. يســمح النظــام للمســافرين بإتمــام إجــراءات الســفر ذاتيــاً بشــكل  الســفر” يف إطــار ســعيها الدائــم لتعز
يقــة التقليدّيــة يف خدمــة املســافرين مــن قبــل موظفــي املطــار، والــي تســّبب يف كثــر مــن األحيــان معــدالت ازدحــام عاليــة.  كامــل بــداًل مــن الطر

وتــمَّ تطبيــق االبتــكار يف مبــى 3 يف مطــار ديب حيــث حّقــق إقبــااًل عاليــاً مــن املســافرين وَرَفــَع مــن الكفــاءة العاّمــة للمطــار بشــكل عــام.

أهداف االبتكار .2

رفع كفاءة املطار يف خدمة املسافرين وترسيع عمليات إجراءات السفر بأكر قدر ممكن.

رفع مستوى سعادة املسافرين واملتعاملن خالل رحالتهم.

توفر تكاليف العامل البرشي من خالل استبداهلا بخدمات ذاتية مدعومة بالتقنيات احلديثة.

ّية أخرى. توفر املساحة يف املطارات والي تعّد مساحات ذات قيمة تسويقّية عالية لالستفادة منها يف جوانب استثمار

الربط مع االسرتاتيجيات الوطنية .3

اسرتاتيجية احلكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025

السياسة الوطنية جلودة احلياة الرقمية

اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم

نوع القيمة الناتجة  .4

رضا املتعاملن

رضا املوظفن

تقديم خدمة جديدة

رفع رسعة وكفاءة العمليات

رفع جودة اخلدمات

توفر يف التكلفة التشغيلية عى املدى البعيد

خدمات 
املستقبل
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تنفيذ املرشوع
تــمَّ اعتمــاد النظــام يف شــهر ســبتمر عــام 2020، حيــث ُوضعــت األجهــزة يف منطقــة الدرجــة الســياحية داخــل املبــى 3 وأصبحــت اخلدمــة الذاتّيــة 

يــق العمــل بالنجــاح حيــث شــهدت اخلدمــة إقبــااًل مرتفًعــا نظــراً لســهولة اســتخدامها. هــذا وقــد تمكـّـن النظام  للمســافرين ُمتاحــة. تكّللــت جهــود فر

مــن احلــد مــن الوقــت الــالزم إلتمــام اإلجــراءات ملــا يقــارب نصــف املــدة املطلوبــة ســابقاً.

مراحل املرشوع .8

صياغة الفكرة
بــدأت الفكــرة يف عــام 2019، عنــد طلــب طــران اإلمــارات تســهيل عمليــة تســليم احلقائــب، باالســتفادة مــن اخلــرات العامليــة يف املجــال. وتتمّثــل الفكــرة 

بتســليم املســافر ألمتعتــه ومــن ثــم التوجــه مبــارشة إىل الطائــرة بشــكل فــردي دون احلاجــة ألي تدخــل بــرشي مــن قبــل موظفــي املطــار. الحًقــا، قــام 

يــق العمــل بإضافــة التحســينات بمــا يتناســب مــع طبيعــة مطــار ديب واملعامــالت املختلفــة الــي يتوجــب عــى املســافرين القيــام بهــا، وكذلــك تضّمنــت  فر

الفكــرة اســتخدام اهلاتــف الشــخيص كأداة إلدخــال املحتــوى والبيانــات املطلوبــة خلطــوات اإلنجــاز الــذايت إلجــراءات الســفر.

مقياس األثر .5

ية احلياة تحت الظروف الطارئة رار استمَّ

يادة جودة حياة ورفاهية املسافرين من املواطنن واملقيمن والزائرين ز

تحسن رسعة تقديم اخلدمات واملنتجات

تحسن جودة اخلدمات املقدمة

املزيانية .6

تم تطبيق منهجية هندسة القيمة لتحقيق ِوفرٍ يف تكلفة تطوير املرشوع. وقد تحّمل الرشكاء التكلفة حسب ما يي:

يع الطران اهلندسية: التكاليف العامة للمرشوع وتكلفة األجهزة اجلديدة           مؤسسة ديب ملشار

          رشكة طران اإلمارات: تكاليف تطوير الرنامج

          مطارات ديب: التكاليف التشغيلية لالبتكار اجلديد 

التحديات .9

ــات املجتمــع إىل اســتخدام الطــرق األكــر  ــة حيــث تميــل بعــض فئ ــداًل مــن اخلدمــة التقليدي ــدة ب ــة اخلدمــة اجلدي تشــجيع املجتمــع عــى تجرب

ــر. ــان ال تتجــاوب رسيعــاً مــع التغي اعتمــادا عــى الغــر ويف بعــض األحي

توفر اخلدمة بأكر عدٍد من اللغات للمسافرين يف مطار ديب.

تأثر جائحة كوفيد_19 عى إغالق املصانع عاملياً مما أّثر عى قدرة فريق العمل يف استكمال املرشوع.

تطوير فريق طران اإلمارات لنظام الرمجة بشكل كامل ألول مرة.

تطوير نظام بسيط يسّهل جلميع املتعاملن إتمام اإلجراءات بشكل ذايت مع اختالف أعمارهم وخلفياتهم.

تركــز جهــود مختلــف اجلهــات املتعاونــة يف املــرشوع وإدارة التواصــل بينهــا بشــكل كامــل مثــل: طــران اإلمــارات، مطــارات ديب، اهليئــة االتحادّيــة 

للهويــة واجلنســّية، ومــزودي خدمــات الدفــع. 

الرشكاء .10

طران اإلمارات

مطارات ديب

يخ إطالق املرشوع تار .11

تمَّ اعتماد اخلدمة يف شهر سبتمر عام 2020

اخلطط املستقبلية .13
نقل تجربة اإلنجاز الذايت ملنطقي الدرجة األوىل ودرجة رجال األعمال يف مبى 3.

التوسع يف نطاق تطبيق تجربة اإلنجاز الذايت لتشمل جميع مباين مطارات ديب.

اآلثار والنتائج .12

اختصــار وقــت اخلدمــة إلتمــام إجــراءات الســفر بنســبة 46%. وخفــض معــدل الوقــت املطلــوب مــن قبــل املســافر الواحــد مــن 312 ثانيــة إىل 

168 ثانيــة فقــط.

استخدام 390,474 مسافًرا للخدمة الذاتّية يف شهر واحد، مما يشر إىل إقباٍل مرتفع جّداً.

خدمات املستقبل – االبتكار السادسخدمات املستقبل – االبتكار السادس
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