الحكومات الخليجية مدعوة لتعيين مسؤولين حكوميين لإلشراف على تطوير المدن الذكية
تصورات جديدة للمدن
س ن معيشة السكان وتساهم في وضع
ّ
األدوات الرقمية تح ّ
27يناير 2016
دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
قال أحد رواد القطاع الرقمي في العالم إن على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المسارعة إلى تعيين مسؤولين حكوميين تكون مهمتهم اإلرشرا
في بلدانهم بُغية ضمان النجاح بعيد األمد في تطوير المرشاريع الحضرية المستقبلية .

على تطوير المدن الككية

وتلجأ المدن الككية في دول مجلس التعاون الخليجي ،مثل دبي ومدينة مصدر في دولة اإلمارات ،ومدينة لوسيل القطرية ،فضالً عن أربع مدن اقتصادية في المملكة العربية
السعودية ،إلى استخدام التقنية لتحسين معيرشة قاطنيها والعاملين فيها عبر تطوير البنية التحتية الحضرية ،وتحسين وسائل النقل ،وتعزيز مستويات األمن والسالمة ،وكلك في
ضوء انخفاض التكالي المرتبطة بتقنيات إنترنت األرشياء وزيادة قدراتها .
وتتيح المدن الككية في جميع أنحاء العالم فرصا ً سوقية تقدّر قيمتها بنحو  1.6تريليون دوالر بحلول العام  ،2020وفقا ً لرشركة األبحاث "فروست آند سوليفان" ،فيما تو ّقع تقرير
صدر حديثا ً عن مؤسسة دبي الككية أن تصل القيمة االقتصادية التي يُحتمل أن تتولّد عن تطوير "دبي الككية" إلى ما يقرب من خمسة مليارات دوالر بحلول العام . 2020
التحول الرقمي لدى "إس إيه بي" ،الرشركة البارزة على الصعي د العالمي في تقنيات المدن الككية ،اعتبر أن المدن الككية "لن تحقق
ّ
لكن الدكتور رشكيب بوحضري ،مسؤول قطاع
كامل إمكاناتها إال إكا بادرت الحكومات إلى تعيين مسؤولين كبار يقودون الجهود الرامية إلى بناء تلك المدن وتطويرها" ،قائالً إن هؤالء المسؤولين يمكنهم جعل الحكومات أكثر
كفاءة وقدرة على االستجابة ل متطلبات السكان ،عن طريق كسر الحواجز المعيقة لتبادل المعلومات ،وترشجيع إقامة عالقات الرشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وإتاحة األدوات
الرقمية إلدارة النمو السكاني والخدمات المقدمة للسكان .

وفي هكا السياق ،قامت حكومات عدد من أبرز المدن الككية في العالم بتعيين مسؤولين كبار في مجاالت المعلوماتية واالبتكار والتقنية ،من أجل توجيه الجهود الهادفة إلى
تطويرها ،ومنها بررشلونة اإلسبانية ،وبوسطن األمريكية ،وكيب تاون في جنوب إفريقيا .
كما دعا الدكتور بوحضري الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص إلى بناء عالقات رشراكة تهد إلى دعم المواهب المحلية في تعلم مهارات التقنية ،بُغية دفع عجلة
الرقمنة في المدن وعلى المستوى الوطني .وفي هكا السياق ،استغ ّل الدكتور بوحضري وجوده في دبي لحضور حفل تخريج أكثر من  12رشابا ً مواطنا ً أكملوا برنامج تدريب عالي
المستوى ينظمه معهد التدريب والتنمية الكي يتبع "إس إيه بي ".
وخضع هؤالء الرشباب إلى تدريب صارم ضمن برنامج "المهنيين الرشباب" من "إس إيه بي" الكي ينظمه المعهد ،وتلقوا تدريبا ً على تحليالت األعمال ومهارات التحليالت التنبؤية،
التي سترش ّكل أهمية بالغة للمؤسسات والرشركات العاملة في قطاع المدن الككية ،من أجل دفع جهودها في مجال الرقمنة .وتمّ م نح اعتماد "إس إيه بي" للخريجين الكين أصبحوا
مسترشارين مرشاركين .

يُككر أن برنامج المهنيين الرشباب أنهى تدريب أكثر من  760من خريجي الجامعات الرشباب في منطقة الرشرق األوسط ورشمال إفريقيا منك العام  ،2013في حين تم ّكن أكثر من
 90بالمئة من خريجي البرنامج من نيل وظائ في سوق العمل .
"يزود الخريجين الجدد بالمهارات والخبرة العملية
ّ
وتفوقت خالل مرشاركتها في برنامج المهنيين الرشباب ،إن البرنامج
وقالت علياء البنا ،اإلماراتية التي تخرجت في جامعة زايد ّ
التطور" ،وأضافت علياء ،التي تعمل اآلن خرّيجة متدربة في طيران اإلمارات" :سو تكون مهارات التحليالت التنبؤية
ّ
لتحقيق النجاح في الميادين التقنية والحكومية سريعة
وتحليالت األعمال أساسية في توسيع آفاق تقدّمي الوظيفي ،ال سيما مع استمرار مدينة دبي الككية في التطور ".
وأرشاد الدكتور بوحضري بدبي معتبرا ً أنها واحدة من أبرز المدن الك كية في المنطقة ،في ضوء األهدا التي حددتها "مؤسسة حكومة دبي الككية" للمدينة لكي تصبح أككى مدينة
في العالم بحلول العام  ، 2017وخلص إلى القول" :يُعزى نجاح مبادرة مدينة دبي الككية إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الرشيخ محمد بن رارشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة
اإلم ارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،والتحرّ ك الكي تقوده المدينة نحو االبتكار وقد وضعت عينيها على أهدا واضحة وقابلة للتحقيق ".
وتدعم "إس إيه بي" االبتكار الحكومي من خالل منصة "المدن المستقبلية" ،التي تستخدمها أكثر من  4,500مؤسسة حكومية حول العالم في االبتكار المرشترك ،مستفيدة من قوة
التحليالت الفورية لمنصة "هانا" من "إس إيه بي" لتقديم الخدمات مثل لوحات المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للسكان ،واإلدارة الككية لحركة المرور ،وتطبيقات السياحة
الككية العاملة عبر الهوات المحمولة.

التعليق على الصور  :عالقات الرشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتدريب الرشباب على المهارات الرقمية.

التحول الرقمي لدى "إس إيه بي" ،وماريتا ميترشين ،النائب األول للرئيس ،والمديرة التنفيكية لمعهد "إس إيه بي" للتدريب والتنمية،
ّ
الدكتور رشكيب بوحضري ،مسؤول قطاع
يرشاركان في حفل تخريج المنتسبين إلى برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الرشباب في دبي بدولة اإلمارات .
نبذة عنSAP
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