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من اليمني عاصم حجازي وسيزار مكرزل وعبدالرحيم عالم ومنصور فرح                                                                                                                                             )أحمد علي(

انطالق املؤمتر بتنظيم جائزة درع احلكومة الذكية العربية بدعم »تكنولوجيا املعلومات« ومشاركة 36 جهة حكومية حتت رعاية العبداهلل

الكويت تضع خارطة الطريق نحو حتويل »احلكومة الذكية« إلى واقع ملموس

الشكر للجميع على حرصهم 
المش���اركة بأعمال  عل���ى 

المؤتمر.
ب���دوره تح���دث رئيس 
المنظمة  الجائزة رئي���س 
للمس���ؤولية  العربي���ة 
االجتماعي���ة بي���ار مكرزل 
تحدث عن أهمية عقد المؤتمر 
لنقل الخبرات واالستماع الى 
ما ل���دى الجهات الحكومية 
إلعداد مشروع متكامل حول 
خارطة الطريق يمكن اتباعها 
لالنتقال إلى الحكومة الذكية. 
ولفت إلى أن التصور الذي 
سيخرج به المؤتمرون سوف 
القيادة داعيا  يعرض على 
الجميع للتفاع���ل واإلدالء 
بدلوه للوص���ول الى ملف 
كامل يق���دم للحكومة حول 
الموضوع، ش���اكرا كل من 

س���اهم في إنجاح المؤتمر 
متمني���ا ان يحقق األهداف 

المرجوة منه.

التأثير على الموارد البشرية

وفي مداخلة حول تأثير 
االنتقال الى الحكومة الذكية 
عل���ى الم���وارد البش���رية 
والتنافس���ية ق���ال الوزير 
المفوض السابق لدى جامعة 
الدول العربية د.عبدالرحيم 
عالم لفت الى انه سيتم بداية 
وضع خطة عمل ومنظومة 
للتجري���ب ومن ث���م نقلها 
الى الت�نفيذ الفعلي، مشيرا 
ال���ى انه من ضم���ن األمور 

المهمة.
ولفت ال���ى أهمية وضع 
خط���ة زمني���ة والنظر الى 
أهداف الدولة وربط الحكومة 
الذكية به���ذه األهداف التي 
تقوم ألجلها اس���تراتيجية 
عامة للدولة تقوم على توين 
الوظائ���ف وضبط تركيبة 
السكان وتشجيع المواطنين 
على العمل ومكافحة البطالة، 
وهنا يتض���ح ان الحكومة 
الذكية ستساعد في تحقيق 
نم���و اقتصادي وتش���غيل 
للعمالة الوطنية والنظر الى 
السلبيات ووضع معالجة 
القرار  ال���ى  له للوص���ول 

الرشيد.
ولف���ت ال���ى ان الكويت 
من أول الدول التي اتجهت 
العمل االلكتروني منذ  الى 
الثمانيني���ات قبل الخروج 
الذكية  بمفهوم الحكوم���ة 
وذلك ع�بر البطاقة المدنية 
التي كانت اللبنة األولى نحو 
الحكومات الذك�ية مشيرا الى 
ان الكويت ليست بحاجة الى 
التحتية  البنى  التكلفة في 
وإنم���ا الت�كلفة في البرامج 
وم���ا ل�����دى الكوي���ت من 
مقومات يجعلها قريبة جدا 

من الحكومة الذكية.

ماهية الحكومات الذكية

بدوره، قدم المستش���ار 
ف���ي مواضيع  المتخصص 
التطبيق���ات الذكية لهيئات 
حكومي���ة عربي���ة عديدة 
م.عاصم حجازي مداخلتين، 
األولى حول تعريف الحكومة 
العمل فيها،  الذكية وآليات 
والثانية حول كيفية العداد 
والمراجع المعتمدة لالنتقال 
الذكية، حيث  الى الحكومة 
أش���ار ال���ى الح���دود التي 
تس���تخدم فيه���ا الحكومة 
الذكية اإلجراءات واالب�داع 
ال���ذي يمكن ان يتم في هذا 
الشأن، الفتا الى ان الفارق 
الذكي���ة  بي���ن الحكوم���ة 
التقليدية هو  والحكوم���ة 
اضافة قدرات بنفس األهداف 
والخدمات العامة المطلوبة، 
ولكن قدرات أعلى لخدمات 

أفضل.
الش���ريك  ان  الى  ولفت 
الرئيسي في الحكومة الذكية 
ه���م الجمهور المس���تفيد، 
الحفاظ  وبالتال���ي يج���ب 
عل���ى رضا العمي���ل وذلك 
عبر تدريب كوادر ووطنية 
على مستوى عال من الدقة 
والتدري���ب لمراجع���ة أداء 
الشركات التي تتعامل معها 
الحكومة في تنفيذ الحكومة 

الذكية.
الثانية  وفي مداخلت���ه 
تحدث عن كيفية ادخال كومة 
الذكية ال���ى آلية العمل في 
الوزارات بحيث تكون إضافة 
إيجابية لها وليس���ت عبئا 
عليها، الفتا إلى أن الحكومة 
الذكية ال تتوقف فقط على 
تكنولوجيا المعلومات وإنما 
تدخل ف�ي كل األمور، الفتا 
الى وج���ود مقترحات في 
الخارطة حول إنشاء مراكز 
بحث وتطوير وقسم لرضا 
العميل وآخر لدعم متخذي 
القرارات، وقس���م للتقييم، 
وس���يتم وض���ع عناص���ر 
للحكومة الذكية في كل وزارة 
على ان يتم ربطها في مركز 

واحد متخصص.

الخدمات اإللكترونية ومنذ 
انتقلت بين  بدء انطالقه���ا 
عدة مراحل بدأت بالخدمات 
اإللكترونية لكل جهة ثم الربط 
بين جهات القطاع الحكومي 
ثم الربط مع القطاع الخاص 
وصوال إلى مفهوم الحكومات 
المتصلة والحكومة الذكية.

وأمل أن تصبح الحكومة 
الذكي���ة واقعا ملموس���ا في 
الكويت ويستفيد منه الجميع 
في الب���الد معتبرا أن أهمية 
المؤتمر تصب في هذا السياق 
بهدف تسهيل الطريق باتجاه 

تطبيق الحكومة الذكية.
وشكر كل القائمين على 
هذا المؤتمر والعاملين على 
إنجاح���ه موجه���ا التقدير 
لجائزة درع الحكومة الذكية 
على حسن التنظيم موجها 

دارين العلي

افتتح���ت جائ���زة درع 
العربية  الذكي���ة  الحكومة 
وبدعوة من الجهاز المركزي 
المعلومات  لتكنولوجي���ا 
مؤتمر خارطة الطريق نحو 
الحكومة الذكية الذي يعقد 
تحت رعاي���ة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
العبداهلل وبمشاركة  محمد 

36 جهة حكومية.
وافتتح المؤتمر مدير عام 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات قصي الشطي الذي 
رح���ب بالحضور متمنيا ان 
يحقق المؤتمر ما يصبو إليه 
في مجال االنتقال إلى الحكومة 

الذكية.
إل���ى أن مفهوم  ولف���ت 

مكرزل لـ »األنباء«: الكويت ستكون »األذكى« 
عربيًا في تطبيق أنظمة احلكومة الذكية

 قال رئيس جائزة درع احلكومة 
الذكية العربية بيار مكرزل في تصريح 
ل� »األنباء« على هامش املؤمتر: انه يتم 
بدعوة من احلكومة الكويتية ممثلة 
باجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
لوضع خارطة الطريق نحو احلكومة 
الذكية، والذي يشارك فيه عدد كبير 
من مؤسس����ات وجهات الدولة بهدف 
تبادل املعلومات وعرض اهم ما وصل 
إليه العالم في مجال احلكومات الذكية 
وأفضل التطبيقات في هذا الشأن على 
مس����توى العالم العربي بهدف تأمني 
اجلهوزية التامة عند إطالق إش����ارة 
البدء بالتحول التدريجي نحو احلكومة 
الذكية في الكويت. ولفت إلى ان ابرز 
املالمح لهذه احلكوم����ة هو العنصر 
البش����ري وهو اجلاهز الى حد ما في 
الكويت بفعل اخلب����رات والتجارب 
وتطبيق احلكومة اإللكترونية، وما 
يحتاجه األمر هو التنسيق بني اجلهات 
اذ ان البنى التحتي����ة جاهزة وعلى 
التقني����ة واملتابعة  درجة عالية من 
متوافرة، والعمل سيتم مع العنصر 
البشري الذي يعتبر من ضمن البنى 
التحتية لهذه احلكومة. وقال مكرزل: 
»أبارك للكويت منذ اآلن جناحها في هذا 
املجال في حال مت تطبيقه، فما يتوافر 
لديها من مقومات يساعد على جعلها 
األذكى عل����ى صعيد املنطقة العربية 
خصوصا انه سيتم األخذ بعني االعتبار 
جميع املشاكل واملعوقات التي واجهت 
العربية، لتفاديها  الذكية  احلكومات 
خالل بناء احلكومة الذكية في الكويت«. 
وعن حس����نات احلكومة الذكية، قال 
بأنها تخرج في عدة مؤش����رات أولها 
على املس����توى البيئي واالقتصادي 
واالنساني واخلدماتي وكذلك تعزيز 
الش����فافية في اخلدمات التي تقدمها 
الدول����ة، فهي أوال تقصر املس����افات 
وتختصر الوقت وم����ا يترتب عليه 
من نتائ����ج إيجابية خاصة بتخفيف 
االزدحام وما يترتب عليه من تخفيف 

العبء البيئي والوصول الى اخلدمة 
دون جهد. ولف����ت الى انه في املقابل 
رمب����ا يرى البع����ض ان هناك بعض 
السلبيات اخلاصة باحلكومة الذكية 
وهي االستغناء عن العنصر البشري، 
الفتا الى ان ما يتم مناقشته في املؤمتر 
وخ����الل وضع اخلارطة لالنتقال الى 
احلكومة الذكية يلحظ مسألة العنصر 
البشري وتدريبه للقيام مبهام أخرى، 
أو تعزيز قدراتها وتدريبها للتماشي 
مع متطلبات احلكومة الذكية، مشيرا 
الى ان سلبيات احلكومة الذكية أقل 
بكثير من ايجابياتها وحسناتها. وعن 
املدة التي حتتاجها الكويت للوصول 
الى احلكومة الذكية، أوضح مكرزل أن 
االنتقال التدريجي الى هذه احلكومة 
هو سمة النجاح في الكويت فنحن ال 
نريد االنتقال مباشرة ودفعة واحدة 
كما حصل في بعض الدول وأدى الى 
فشل التجربة، الفتا الى ان التفاعل بني 
جميع مقومات هذه احلكومة لوضع 
هذه اخلارطة ستخرج عنه خطة عمل 
سيتم تسليمها ملتخذي القرار، وعلى 
أساسه سيتم البدء تدريجيا في جهة 
تلو األخرى وف����ق األوليات مبقابلة 
التنفيذي����ني والقياديني في الوزرات 
لوضع اخلطة أمامهم وشرح أهميتها 
ومتاش����يها مع رؤية صاحب السمو 
األمير وتوجهات الدولة وال تتعارض 
مع مبادئ عدم تصادم الصالحيات، وال 
تؤثر على خطة عمل الدولة، وبالتالي 
تصبح االمور أس����هل ف����ي االنتقال 
التدريجي في أخذ املوافقات ومن ثم 
التنس����يق وبناء املختبر املعلوماتي 
الذي يربط اجلميع معا لتكون الكويت 

أذكى حكومة في العالم العربي.
وأوضح انه في حال البدء بإجراءات 
احلكومة الذكية فان الكويت ومبا لديها 
من إمكانات حتتاج إلى سنة تقريبا 
لبناء 75% م����ن قدرات هذه احلكومة 
وهو اجناز كبير سيحس����ب لها في 

هذا املجال.

جانب آخر من احلضورجانب من احلضور

الشطي: اخلدمات 
اإللكترونية مرت 

بعدة مراحل 
وصواًل إلى مفهوم 

بيار مكرزل ملقيا مداخلتهاحلكومة الذكية

يتقدم

الدگتور/جــــمــــــال الـغـــانـــــم
لگل من

الدگتــور/ مرزوق وإخــوانــه
أحمد وجمال عبدالله البدر

بخالص التعازي القلبية واملواساة
لوفاة فقيدتهم الغالية املغفــور لها بإذن الله تعالــى

والــــــدتــــهم
أرملة املرحوم/ عبدالله بدر مرزوق البدر

سائاًل املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

من ال يشكر الناس..
                          اليشكر اهلل

يتقدم

عرابي عبدالغني الشمري
بجزيل الشگر وعظيم االمتنان إلى 

إلى الدگتور
 فهد ديـاب

مبرگز البحر للعيون
على العملية اجلراحية الناجحة األولى

التي أجراها له


