
 

 
 طرح مجموعة أنظمة ذكية لمستقبل الحكومة ومساعدة الحكومات على بناء الثقة في المجتمعات المستنيرة

 

 
االقتصادي  للمنتدىالتابع  لمستقبل الحكومات أطلق مجلس األجندة العالمية :2014يونيو  10العربية المتحدة،  دبي، اإلمارات

ز الثقة، وتقديم تعزيل الحديثة استخدام التقنية مساعدة الحكومات علىتستهدف مجموعة من "األنظمة الذكية" التي  ،العالمي
األداء الحكومي مستويات تحسين ، بغرض دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وذلك بالتعاون وبدعم من حكومةخدمات عامة أفضل

ة، والقيادة، واألمن، ، مكافحة الفساد، والتمثيل السياسي، والبيروقراطية، وتقديم الخدمات، والثقتشمل في ثمانية مجاالت رئيسية
 واالبتكار.

 
على  التي يتحتمالتأثير على المطالب  الحديثة في تقديم تحليل مستفيض حول مدى إمكانية التقنيةقام المجلس ضمن جهوده لو 

فريق قام بوضعها  استشرافيةبها، بطرح ثالثة سيناريوهات  الوفاءعلى ، وكذلك التأثير على مدى قدرة الحكومة توفيرها الحكومات
 .2050لدراسة مستوى تطور عالم الحوكمة بحلول العام  ،المنتدى لالستشراف االستراتيجي

 
وهو عالم تحكمه سلطة المركزية على مستوى المدينة، يقوم  "،ماذا لو تولت المدن حكم العالم "ويتناول السيناريو األول، 

 "،االلكتروني 1984العام بينما يتناول السيناريو الثاني، " .المجتمعية القضايااالستشراف فيها بتعزيز المثالية في مجال معالجة 
وهو عالم يتحقق فيه مفهوم البيانات الكبيرة، وذلك في ظل انتشار التهديدات االقتصادية والجيوسياسية واالفتراضية في كل مكان، 

وهو عالم  "،/ المجتمع المسور بوابة المجتمعيتناول السيناريو الثالث، "و  ويمثل التضامن االجتماعي فيه القيمة الجوهرية للمجتمع.
سياسية واألفراد ومؤسسات القطاع الخاص على طاولة واحدة، تسود فيه روح المسؤولية الفردية، ويطبق القرار يجمع السلطة ال

 على كامل فئات المجتمع، في ظل اضطالع القطاع الخاص بمسؤولية المزود الرئيسي للخدمات المجتمعية.
 

 وفي العالمي اإلقتصادي المنتى في شركاؤنا نشكر: "بالقول الوزراء مجلس شؤون وزير القرقاوي، عبداهللا محمد معالي وصّرح
 التكنولوجيا حول العالمي تقريرهم إلطالق ومنصة كشريك الحكومية القمة إلختيارهم الحكومات مستقبل حول األجندة مجلس

 .  الحكومات ومستقبل
 بأن تؤمن مشتركة رؤية عن تعبر التقرير هذا إطالق في الحكومية القمة مع العالمي اإلقتصادي المنتدى شراكة: معاليه وأضاف

 . مجتمع ألي الحضاري البناء أسرار وأحد والرخاء اإلستقرار مفاتيح اهم هي مستقبله وتحسين بيئته، وتطوير اإلنسان خدمة
 
 

مستقبل األنظمة الحكومية الذكية يتيح للقادة إمكانية الحصول على رؤية أعمق حول كيفية استعادة الثقة وتقديم خدمات  •
 المستنيرة. أفضل للمجتمعات

 .وتوفير القيادةتقديم الخدمات والثقة اإلبتكار،  تشمل مجاالت التركيز األخرى •
  الفيديولتحميل التقرير الكامل ومشاهدة  هناانقر  •

http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_FutureGovernment_SmartToolbox_Report_2014_AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y59ORmAcOKQ


أستاذ الخدمات الجامعية المتميزة في جامعة هارفارد كينيدي لإلدارة و ، رئيس مجلس مستقبل الحكومات، جونيورقال جوزيف ني و 
الثقة، وتوفير القيادة الحكيمة.  بناءفي مساعدة الحكومات على  بتأثير ودور فّعالتقنية المعلومات واالتصاالت  تتمتعالحكومية: "

قدرة هذه التقنية على تغيير المجتمع، وبمدى قدرة هذه التغييرات ل مدركة قياداتولكن استخدام هذه التقنية بفعالية يتوجب وجود 
 الحوكمة".صعيد بدورها على طرح مطالب جديدة على 

 
 المستنيرة نتدى االقتصادي العالمي: "تتطلب قيادة المجتمعاتإسبن بارث إيدي، المدير العام وعضو مجلس إدارة الم وأوضح

الحوكمة األفضل واألكثر كفاءة واألسرع ممارسات لبناء الثقة من خالل  قادرين على تطبيق نهج تقدمي فّعالوجود قادة 
 ".استجابة

 
سيناريوهات مستقبل الحكومات، أفضل ممارسات الحوكمة المطبقة في عدد  يذكر أن األنظمة الجديدة المطروحة تشمل إلى جانب

عبداهللا البسطي، المدير العام للمكتب التنفيذي سعادة ، مثل حاالت دراسة مكتوبة بأقالم أعضاء المجلسو ، العالمية من الدول
جيمي ويلز، المؤسس ، و حاكم دبينائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  ،صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومل

 .وغيرهموالرئيس الفخري لمجلس أمناء مؤسسة "ويكيميديا"، 
 

 -انتهى  -
 

 بالمحررين للسادةمالحظات 

من قادة الفكر البارزين، وهم من أشهر الخبراء في  1,500تعتبر "شبكة مجالس األجندة العالمية" بمثابة مجتمع عالمي متميز يتألف من 
 األوساط األكاديمية وقطاع األعمال والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع.مجاالتهم بين 

 
" لتصفح الرابط: EPubأو استخدام قارئ الصفحات االلكترونية " هنامستقبل األنظمة الحكومية انقر  للتعرف على مجموعة -

http://wef.ch/fgtbex14  
 مستقبل الحكومات على الرابط:ل"مجلس األجندة العالمية" يمكن التعرف على  -

2014-2012-government-future-council-agenda-http://www.weforum.org/content/global  
 http://wef.ch/futgovعلى الرابط:  اإلطالعلمعرفة المزيد عن سيناريوهات مشروعنا، يرجى  -
  http://wef.ch/gacتعرف على شبكة مجالس األجندة العالمية عبر الرابط:  -
  http://wef.ch/facebookالرابط:  بزيارةموقع الفيسبوك،  تابعونا على -
  http://wef.ch/livetweetوالرابط  http://wef.ch/twitterالرابط:  عبر، تويترموقع  تابوا حسابنا في -
 http://wef.ch/blog: ، يرجى الضغط على الرابطمنتدىمدونة اللقراءة  -
  http://forumacademy.weforum.org: ، يرجى الضغط على الرابطلمعرفة المزيد حول المنتدى األكاديمي -
  http://wef.ch/events: ، يرجى الضغط على الرابطالمنتدى القادم تفعاليا لمتابعة جدول -
  http://wef.ch/news لالشتراك في أخبار المنتدى، يرجى الضغط على الرابط: -

 
 العالمي: يمنتدى االقتصادالنبذة عن 

كاديمي، المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع األيعد 
ويقع مقره  ،1971والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية في عام 

 الرئيس في مدينة جينيف السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة.
 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول المنتدى االقتصادي العالمي، الرجاء زيارة: 
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