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برعاية البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية
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الشــباب ..االبتــكار ..البيانــات الضخمــة..
الســعادة ..جــودة الحيــاة ،عناصــر رئيســية
شــكلت صــورة «هاكاثــون اإلمــارات ..بيانــات
مــن أجــل الســعادة» الــذي أطلقتــه الهيئــة
العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ،برعايــة
البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة،
وتــم تنفيــذه بالشــراكة مــع نخبــة مــن
المؤسســات األكاديميــة ،والشــركات
المتخصصــة فــي دولــة اإلمــارات والعالــم.

معالــي عهــود بنــت خلفــان الرومــي
وزيــرة الدولــة للســعادة وجــودة الحيــاة
مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء
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مثــل «هاكاثــون اإلمــارات – بيانــات مــن
أجــل الســعادة» ،فرصــة غيــر مســبوقة
لنخبــة العقــول مــن طــاب جامعــات دولــة
اإلمــارات ،وأفــراد المجتمــع المهتميــن،
لتوظيــف البيانــات الضخمــة فــي ابتــكار
حلــول لتحديــات حاليــة ومســتقبلية
تســهم فــي تحقيــق الســعادة للمجتمــع
وتعزيــز مســتوى جــودة الحيــاة فــي دولــة
اإلمــارات ،وجــاءت نتائجــه لتدعــم توجهــات
الحكومــة فــي هــذا المجــال.
وقــد أبــدع المشــاركون فــي سلســلة
الهاكاثــون التــي شــملت كافــة اإلمــارات،
وشــارك فيهــا أكثــر مــن  780طالبــً وطالبــة
مثلــوا  176فريقــً ،اســتفادوا مــن 500
منظومــة بيانــات مفتوحــة فــي تطويــر 68
فكــرة قابلــة للتطبيــق ،و 12حــ ً
ا متميــزًا.

فــي هــذا التقريــر ،تقــدم الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت صــورة شــاملة
لمعطيــات ونتائــج «هاكاثــون اإلمــارات»،
لتســلط الضــوء علــى حجــم الجهــود التــي
بذلتهــا الهيئــة وشــركاؤها لتطويــر وتنفيــذ
هــذه التجربــة المهمــة ،هــذه الجهــود
تســتحق كل الشــكر والتقديــر واإلشــادة.
كمــا أن شــركاء الهاكاثــون مــن الجهــات
الحكوميــة والمؤسســات األكاديميــة
كانــوا أصحــاب البصمــة الواضحــة ،والــدور
األكبــر فــي إنجــاح هــذه المبــادرة الوطنيــة
التــي أكــدت تكامــل الجهــود فــي تحقيــق
اإلنجــاز ،مــا يعكــس نهــج حكومــة دولــة
اإلمــارات فــي تعزيــز الشــراكة بيــن مختلــف
القطاعــات المؤسســية والمجتمعيــة.
والشــكر موصــول للشــباب مــن طــاب
الجامعــات المشــاركين فــي هــذا التحــدي،
الذيــن أثبتــوا أن ال حــدود لطاقاتهــم
اإلبداعيــة فــي المجــاالت العلميــة.
أتطلــع إلــى أن تشــمل الــدورة المقبلــة
مــن الهاكاثــون تحديــات جديــدة ،وتأخــذ
أبعــادًا أوســع مــن حيــث الفئــات المشــاركة
فيهــا ،وأتمنــى لكافــة القائميــن علــى هــذه
المبــادرة دوام الســعادة والتوفيــق.
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الـملخص التنفيذي
هــذه الفعاليــات الســياق العــام لدولــة
اإلمــارات التــي تطمــح بــأن تصبــح الدولــة
األكثــر ابتــكارًا علــى مســتوى العالــم ،مــن
خــال تنفيــذ حلــو ً
ال ذكيــة وتعزيــز التفكيــر
اإلبداعــي فــي الوصــول لحلــول للتحديــات
التــي تواجــه الــدول هــذه األيــام.

فــي فبرايــر  2018أطلقــت حكومــة
دولــة اإلمــارات سلســلة مــن الفعاليــات
للتشــجيع علــى االبتــكار وتوظيــف
التكنولوجيــا الحديثــة ،ضمــن أنشــطة
شــهر اإلمــارات لالبتــكار ،الــذي يهــدف
إلــى جعــل دولــة اإلمــارات مركــزا محوريــا
لالبتــكار والتفكيــر اإلبداعــي علــى
مســتوى العالــم .وشــاركت فــي هــذه
الفعاليــات جهــات حكوميــة وشــركات
محليــة ومنظمــات دوليــة ومؤسســات
تعليميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة
باإلضافــة إلــى المجتمــع المدنــي .وقــد
تضمــن شــهر اإلمــارات لالبتــكار الــذي
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نظمــه مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار
الحكومــي فــي  2018أكثــر مــن 1200
نشــاطًا وورشــة عمــل تصــب جميعهــا في
تشــجيع وتعزيــز االبتــكار علــى مســتوى
الدولــة .ويأتــي شــهر االبتــكار تمديــدًا
ألســبوع اإلمــارات لالبتــكار ،الــذي حقــق
نجاحــً كبيــرة خــال األعــوام الســابقة.
وخــال هــذا العــام ،وضعــت كل إمــارة
جدولهــا الخــاص بفعاليــات االبتــكار خــال
شــهر فبرايــر ودعــت الجهــات الحكوميــة
والشــركات ورواد األعمــال للمشــاركة فــي
تلــك الفعاليــات بهــدف التشــجيع علــى
االبتــكار بيــن الطــاب والشــباب .وتواكــب

ضمــن هــذه الفعاليــات أطلقــت الهيئــة
العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت أول
سلســلة هاكاثونــات تغطــي إمــارات
الدولــة الســبع تحــت شــعار «بيانــات
مــن أجــل الســعادة» .وتهــدف هــذه
الهاكاثونــات إلــى منــح الفرصــة للشــباب
والفتيــات إلظهــار مهاراتهــم االبتكاريــة
وتوفيــر حلــو ً
ال للقضايــا التــي تشــغل
النــاس فــي وقتنــا الحاضــر .وقــد وفــرت
الهيئــة األدوات الالزمــة للخــروج بحلــول
لتلــك التحديــات ،حيــث قدمــت التدريــب
والمتابعــة ووفــرت البيانــات مــن خــال
بوابــة البيانــات المفتوحــة (بيانات.امــارات)،
التــي كانــت مصــدرًا لبيانــات غطــت
جميــع موضوعــات الهاكاثــون .ويُعــد
كل هاكاثــون بمثابــة فعاليــة تنافســية
قصيــرة تتوفــر فيهــا األدوات والبيانــات،
ويطلــق فيهــا العنــان لالبتــكار واإلبــداع
وتمكيــن المشــاركين للخــروج بحلــول
مبتكــرة للتحديــات المجتمعيــة القائمــة.
ولتنظيــم تلــك الفعاليــات ،تعاونــت
الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت
مــع ســبعة حكومــات إلكترونيــة /رقميــة
محليــة هــي :أبوظبــي ،ودبــي ،والشــارقة،
وعجمــان ،والفجيــرة ،ورأس الخيمــة،
وأم القيويــن ،باإلضافــة إلــى الجهــات

المســاهمة فــي تحقيــق المؤشــر الوطني
للخدمــات الذكيــة  .وقــد نســقت الهيئــة
أيضــا مــع ســتة جامعــات هــي :جامعــة
خليفــة ،والجامعــة األمريكيــة فــي رأس
الخيمــة ،وجامعــة الشــارقة ،وجامعــة
عجمــان (فرعــي عجمــان والفجيــرة)،
وجامعــة زايــد .كمــا ســاهم شــركاء
القطــاع الخــاص كذلــك فــي تنظيــم
وتنفيــذ فعاليــات الهاكاثــون ،ومــن
بينهــم شــركة ريتشــارد كيربــي ،ومنظمــة
تعاونيــة البيانــات المفتوحــة ،باإلضافــة
إلــى شــركات دوليــة ومحليــة أخــرى.
وفــي كل هاكاثــون وفــرت الهيئــة
التدريــب الــازم لتطويــر التطبيقــات
الذكيــة والخدمــات اإللكترونيــة والمواقــع
اإللكترونيــة والحلــول المبتكــرة .كمــا
وفــرت الهيئــة بالشــراكة مــع القطــاع
الخــاص والجامعــات مراقبيــن لمتابعــة
جميــع المشــاركين وضمــان تطويــر
أفكارهــم ووضعهــا قيــد التنفيــذ.
يمثــل هاكاثــون اإلمــارات التجربــة األولــى
لمعظــم المشــاركين ،كمــا أنهــم لــم
يتعرضــوا بشــكل كبيــر الســتخدام
البيانــات الحكوميــة أو تطويــر تطبيقــات
ذكيــة أو مواقــع إلكترونيــة أو حلــول
إلكترونيــة .ومــع ذلــك كان عــدد الحلــول
المبتكــرة التــي خــرج بهــا المشــاركون
خــال األيــام الثالثــة لــكل هاكاثــون
كبيــرًا جــدًا .وتراوحــت األفــكار المبتكــرة
مــا بيــن إيجــاد حلــول لمشــاكل الضبــاب
واالزدحــام المــروري إلــى توفيــر رعايــة
صحيــة أفضــل وتحســين جــودة التعليــم
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وتحســين البيئــة .وخــال مــدة الهاكاثــون فقــط اســتطاع المشــاركون تطويــر تطبيقــات
ذكيــة ومواقــع إلكترونيــة ،علــى الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا يمتلكــون تلــك المهــارات
مــن قبــل .واســتطاعوا أيضــً اســتخدام أدوات جديــدة لتحليــل البيانــات بطريقــة مبتكــرة
وإيجــاد حلــول إبداعيــة .وقــد تــم تطبيــق عــدد ال بــأس بــه مــن مفاهيــم وأدوات الــذكاء
االصطناعــي لجمــع البيانــات وتقديــم حلــول للمشــاكل.
كان الهــدف مــن هاكاثــون اإلمــارات اســتخدام البيانــات وتحليلهــا البتــكار حلــول تحقــق
الســعادة لمجتمــع اإلمــارات والعالــم بأســره .وطــرح هاكاثــون اإلمــارات تحديــات فــي
ثمانيــة موضوعــات تحــت شــعار (بيانــات مــن أجــل الســعادة) ،وهــذه الموضوعــات
تشــمل:
• المواصالت واالزدحام المروري
• الصحة والسالمة
• التنمية المستدامة (عصر ما بعد النفط)
• البيئة وتغير المناخ
• التعليم
• التوازن بين الجنسين
• تعزيز العالقات االجتماعية في دولة اإلمارات
• تعزيز نمط الحياة
شملت النتائج الرئيسية الثالث المتوقعة للهاكاثون ما يلي:
• تطوير نماذج وعينات لحلول ملموسة ُتستخدم فيها البيانات لتعزيز السعادة؛
• زيادة المعرفة بعلم تحليل البيانات بين المشاركين؛
• دعــم وتطويــر مجموعــات وفــرق للعمــل مــع حكومــة دولــة اإلمــارات فــي
اســتخدام البيانــات مــن أجــل تعزيــز رضــا النــاس وتحســين جــودة حياتهــم.
تــم تنظيــم كل هاكاثــون فــي شــكل فعاليــة امتــدت لمــدة ثالثــة أيــام .وقــد ركــز اليوم
األول بشــكل أساســي علــى التدريــب وبنــاء الفــرق المشــاركة ،وخصــص الهاكاثــون يومــه
الثانــي لتطويــر الحلــول والمتابعــة مــن المراقبيــن ،أمــا اليــوم األخيــر فــكان يركــز علــى
االنتهــاء مــن الحلــول وإتمامهــا وعــرض نبــذة عــن العمــل المبتكــر أمــام لجنــة التحكيــم.
وبعــد إتمــام عمليــة التحكيــم ،تــم اإلعــان عــن قائمــة تضم عشــرة فــرق فــي كل إمارة
لدخــول المرحلــة النهائيــة ،وفــي الحفــل الختامــي أعلنــت لجنــة التحكيــم عــن ثالثــة
فــرق فائــزة ضمــن هــذه القائمــة .وأعــدت هيئــة تنظيــم االتصــاالت قائمــة تكريمــات
شــرفية لالعتــراف باألفــكار والفــرق المميــزة التــي لــم تفــز بجوائــز.
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دعــت الهيئــة الفــرق الفائــزة لالحتفــال بإنجازاتهــم فــي الحفــل الختامــي الــذي
اســتضافته جامعــة زايــد ،تحــت رعايــة ســعادة عهــود بنــت خلفــان الرومــي ،وزيــرة
الســعادة وجــودة الحيــاة .وقــد أقيــم الحفــل النهائــي فــي  4مــارس  ،2018الــذي
يتزامــن مــع احتفــاالت العالــم باليــوم العالمــي للبيانــات المفتوحــة .وفــي لقــاء
مفتــوح لمــدة ســاعتينُ ،أتيحــت للفــرق فرصــة عــرض مشــروعاتهم ومشــاركتها مــع
بعضهــم البعــض ومــع المســتثمرين والداعميــن .بعــد ذلــك شــاركت الفــرق فــي
حفــل توزيــع الجوائــز ،وتــم تكريــم مــن حصلــوا علــى المراكــز الثالثــة األولــى فــي كل
إمــارة وتســليمهم الجوائــز الماليــة المخصصــة لهــم .كمــا تــم تكريــم الفريــق البطــل
الفائــز بالجائــزة الكبــرى علــى مســتوى اإلمــارات الســت وتتويجــه بالجائــزة الكبــرى ،حيــث
كان هــذا المركــز مــن نصيــب فريــق «اليــف ســيفيارس» ،الــذي توصــل إلــى حــل مبتكــر
للحفــاظ علــى حيــاة األشــخاص الذيــن يتعرضــون للدغــات العقــارب والثعابيــن .وتلقــت
الفــرق الفائــزة دعمــا مســتمر مــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت للمســاعدة
فــي كيفيــة الحصــول علــى بيانــات مفتوحــة ذات جــودة كمــا تلقــت التوجيــه اإلرشــاد
المســتمر مــن منظمــي الهاكاثــون.
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الفصل األول -السياق الوطني لهاكاثون اإلمارات

يأتــي هاكاثــون اإلمــارات ضمــن الســياق الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
والــذي يهــدف إلــى توظيــف الــذكاء االصطناعــي والتكنلوجيــا الحديثــة لتحقيــق التنميــة
االجتماعيــة المســتدامة والســعادة .وكونهــا شــريكًا أساســيًا والعبــً محوريــً فــي الثــورة
التكنولوجيــة القادمــة ،أطلقــت دولــة اإلمــارات عــدد مــن االســتراتيجيات الستشــراف
المســتقبل ووضعــت بعــض األهــداف إلنجازهــا خــال أطــر زمنيــة محــددة:
استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة
فــي ســبتمبر  ،2017أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات اســتراتيجية اإلمــارات للثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،ضمــن أعمــال االجتماعــات الســنوية لحكومــة دولــة اإلمــارات.
تهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات كمركــز عالمــي للثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،والمســاهمة فــي تحقيــق اقتصــاد وطنــي تنافســي قائــم علــى المعرفــة
واالبتــكار والتطبيقــات التكنولوجيــة المســتقبلية التــي تدمــج التقنيــات الماديــة
والرقميــة والحيويــة.
وتجســد االســتراتيجية توجهــات الحكومــة فــي أن تصبــح دولــة اإلمــارات نموذجــً عالميــً
رائــدًا فــي المواجهــة االســتباقية لتحديــات المســتقبل ،وتطويــع التقنيــات واألدوات التــي
توفرهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة لخدمــة المجتمــع وتحقيــق الســعادة والرفــاه ألفــراده.
استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي
فــي أكتوبــر  ،2017أطلقــت دولــة اإلمــارات اســتراتيجيتها للــذكاء االصطناعــي لعزيــز
أداء الحكومــة ومعــدل تحقيــق وإنجــاز أهدافهــا .وســوف توفــر االســتراتيجية بيئــة
ابتكاريــة عاليــة اإلنتاجيــة مــن خــال االســتثمار فــي التقنيــات المتقدمــة وأدوات الــذكاء
االصطناعــي ،التــي ســيتم تنفيذهــا فــي جميــع مجــاالت العمــل .وتهــدف اســتراتيجية
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الــذكاء االصطناعــي إلــى جعــل اإلمــارات دولــة رائــدة فــي االســتثمار فــي مجــال الــذكاء
االصطناعــي بالقطاعــات الحيويــة مثــل المواصــات ،والصحــة ،والفضــاء ،والطاقــة
المتجــددة ،والمــاء ،والتكنولوجيــا ،والتعليــم ،والبيئــة ،والمــرور .وقــد قــدم المشــاركون
فــي الهاكاثــون أفــكارًا لتطويــر حلــول مبتكــرة فــي هــذه المجــاالت .ويعتبــر اســتخدام
الــذكاء االصطناعــي جــزءًا مــن الحلــول المبتكــرة للمشــاركين فــي الهاكاثــون ،بــدءًا مــن
أجهــزة االستشــعار وصــو ً
ال إلــى التقنيــات الذكيــة علــى مســتوى المدينــة.
االستراتيجية الوطنية لالبتكار
فــي أكتوبــر  ،2014أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد االســتراتيجية الوطنيــة
لالبتــكار والتــي تهــدف لجعــل اإلمــارات ضمــن الــدول االكثــر ابتــكارًا علــى مســتوى
العالــم خــال الســنوات الســبع القادمــة.
وتسير االستراتيجية في اربعة مسارات مختلفة:
 .1مــن خــال المســار األول تســعى االســتراتيجية إلــى إعــداد بيئــة محفــزة لالبتــكار
وإنشــاء كيانــات متخصصــة مثــل حاضنــات االبتــكار ،كمــا تســعى إلــى تطويــر بنيــة
تحتيــة تكنولوجيــة حديثــة لتعزيــز االبتــكار فــي جميــع القطاعــات.
 .2وفــي المســار الثانــي تســعى االســتراتيجية إلــى تعزيــز االبتــكار الحكومــي مــن خــال
وضــع أطــر مؤسســية لممارســات االبتــكار بدعــم نظــام متكامــل مــن األدوات
الحديثــة.
 .3تركــز االســتراتيجية فــي المســار الثالــث علــى تشــجيع االبتــكار فــي القطــاع الخــاص
مــن خــال تحفيــز الشــركات علــى إنشــاء مراكــز لالبتــكار والبحــث العلمــي وتبنــي
تقنيــات حديثــة وتطويــر منتجــات وخدمــات مبتكــرة.
 .4وفــي المســار الرابــع تســعى االســتراتيجية إلــى إعــداد أشــخاص لديهــم مهــارات
ابتكاريــة عاليــة بهــدف خلــق ثقافــة وطنيــة تشــجع علــى االبتــكار.
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حكومة ذكية ترتكز على البيانات
تهــدف حكومــة دولــة اإلمــارات إلــى بنــاء
حكومــة ذكيــة تســتخدم أســاليب تحليــل
البيانــات لتحقيــق أهدافهــا واستشــراف
المســتقبل .ولهــذا الغــرض ،أطلقــت
حكومــة دولــة اإلمــارات بوابــة البيانــات
المفتوحــة (بيانات.امــارات) ،لتكــون
المرجــع الرئيســي ومصــدر جميــع البيانــات
واإلحصــاءات الحكوميــة الرســمية.
وتوفــر بوابــة البيانــات منظومــات بيانــات
متكاملــة لالســتخدام العــام بمــا يعكــس
نيــة الحكومــة فــي تعزيــز المجتمعــات
المســتدامة مــن خــال المشــاركة
والشــفافية.
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البيانات الحكومية المفتوحة
كانــت الهاكاثونــات الســت بمثابــة أول
اســتخدام فعلــي لبوابــة البيانــات الرســمية
لحكومــة دولــة اإلمــارات (بيانات.امــارات)
علــى مســتوى الدولــة ،لتطويــر تطبيقــات
ذكيــة ومواقــع إلكترونيــة وخدمــات
إلكترونيــة ألفــراد المجتمــع .وقــد ســلطت
تلــك الهاكاثونــات الضــوء علــى أهميــة
البيانــات المفتوحــة فــي تطويــر التطبيقات
وصناعــة القــرار ،حيــث كان الهاكاثــون
يهــدف إلــى توعيــة المشــاركين ألول مــرة
بالبيانــات المتاحــة علــى البوابــة ،وكانــوا
ســعداء الكتشــافهم هــذا المصــدر
الغنــي بالبيانــات .وعلــى الرغــم مــن تطويــر
الكثيــر مــن الحلــول باســتخدام البيانــات
المتاحــة علــى البوابــة ،لــم يســتطع
العديــد مــن المشــاركين تطويــر حلولهــم
بســبب عــدم كفايــة البيانــات .وفــي
بعــض الحــاالت ،اســتخدم المشــاركون
بيانــات مــن دول أخــرى أو مــن مواقــع
أخــرى للبيانــات المفتوحــة بــد ً
ال مــن بوابــة
البيانــات المفتوحــة أو أنهــم اســتخدموا
ً
تكملــة للبيانــات المتاحــة
تلــك المصــادر
علــى بوابــة البيانــات الرســمية .وعندمــا
وجــدت بعــض الفــرق البيانــات المطلوبــة
علــى بوابــة البيانــات ،أنجــزوا أعمــا ً
ال حصلــت
علــى المراتــب األولــى .وغطــت البيانــات
المســتخدمة ســامة الطــرق ،كمــا وفــرت
البيانــات الصحيــة إحصــاءات عــن عــدد
الوفيــات فــي دولــة اإلمــارات.

الفصل الثاني  -إعداد و تنظيم هاكاثون اإلمارات
المنطلقات واألهداف
انطلقــت فكــرة الهاكاثــون مــن رؤيــة الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت
بالترويــج لبوابــة البيانــات المفتوحــة (بيانات.امــارات) خــال شــهر االبتــكار وتبنــي أنشــطة
تقــوم علــى تكنولوجيــا المعلومــات فــي إمــارات الدولــة الســبع .وقــد ارتــأت الهيئــة أن
الهاكاثونــات تمثــل طريقــة جيــدة لنشــر ثقافــة اإلبــداع وبنــاء القــدرات علــى مســتوى
الشــباب ،كمــا أنهــا تجمــع الحكومــات اإللكترونيــة لإلمــارات الســبع علــى شــيء واحــد
وهــو التوســع فــي البيانــات الحكوميــة المفتوحــة.
استند هاكاثون اإلمارات إلى عدد من المنطلقات شملت:
•
•
•
•

توجهات الدولة نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي
الحكومة الرقمية والمدنية الذكية وعصر البيانات الضخمة
تزايد االهتمام بعلم تحليل البيانات الضخمة على مستوى الدولة والعالم
وضع سعادة المجتمع ضمن األولويات الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وقــد وضعــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت عــدد مــن األهــداف العريضــة
لهاكاثــون اإلمــارات شــملت:
•
•
•
•

زيــادة فــرص تحقيــق مســتهدفات المؤشــر الوطنــي ( )OSIواألجنــدة الوطنيــة لرؤيــة
اإلمــارات 2021
تعزيــز الكفــاءات ونشــر المعرفــة واالبتــكار فــي مجــال تحليــل البيانــات لتطويــر
الحقــول واتخــاذ القــرارات
تشــجيع الجهــات الحكوميــة علــى الكشــف عــن منظومــات البيانــات المخزنــة
لديهــا ونشــرها علــى البوابــة
تعزيــز روح التكامــل والعمــل الحكومــي الجماعــي علــى المســتويين االتحــادي
و ا لمحلــي

عناصر االستدامة
ارتكــز هاكاثــون اإلمــارات علــى ثالثــة محــاور رئيســية لالســتدامة هــي الشــباب والبيانــات
و الســعادة.
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2018

الشباب
اســتهدف هاكاثــون اإلمــارات فئــة الشــباب مــن موظفــي القطــاع العــام والخــاص
وطلبــة الجامعــات والمــدارس الثانويــة علــى مســتوى الدولــة .ويأتــي ذلــك فــي ســياق
سياســة دولــة اإلمــارات التــي تهــدف إلــى بنــاء جيــل مــن الشــباب قــادر علــى استشــراف
المســتقبل ودفــع عجلــة التنميــة علــى مســتوى الدولــة .وقــد أدركــت الهيئــة أن الشــباب
هــم الفئــة األكثــر قــدرة علــى تقديــم الحلــول نظــرا المتالكهــم مهــارات تكنولوجيــا
العصــر وقدرتهــم علــى توظيــف تلــك المهــارات فــي الخــروج بحلــول مبتكــرة تعتمــد
علــى البيانــات ،ورأت الهيئــة أن الهاكاثــون يمثــل طريقــة جيــدة لنشــر ثقافــة اإلبــداع وبنــاء
القــدرات علــى مســتوى الشــباب.

2018

البيانات
أصبحــت البيانــات اليــوم أحــد العلــوم الهامــة فــي عصــر التكنولوجيــا ،لمــا لهــا مــن
دور كبيــر فــي الثــورة التكنولوجيــة القادمــة .وتعتبــر البيانــات الوقــود الــذي يغــذي
أنظمــة الــذكاء االصطناعــي ،الــذي يمثــل العمــود الفقــري للثــورة الصناعيــة الرابعــة.
وقــد أدركــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت هــذه الــدور الحيــوي للبيانــات،
فأطلقــت بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بوابــة البيانــات الرســمية
لحكومــة دولــة اإلمــارات ،وزودتهــا بأكثــر مــن  500منظومــة بيانــات تشــمل كافــة
القطاعــات .وينســجم إطــاق بوابــة بيانات.امــارات مــع التكنولوجيــا الرقميــة التــي تمثــل
المحــور الثانــي مــن محــاور اســتراتيجية اإلمــارات للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،حيــث تعتمــد
التكنولوجيــا الرقميــة علــى تحليــل البيانــات وربطهــا بالعالــم المــادي للخــروج بحلــول
حياتيــة تخــدم النــاس.
خصصــت الهيئــة بالتعــاون مــع الجامعــات المضيفــة فريقــا مــن علمــاء البيانــات لتدريــب
المشــاركين فــي الهاكاثــون علــى تحليــل البيانــات باســتخدام برمجيــات وأدوات متطورة
وبتطبيــق نظريــات حديثــة فــي علــم البيانــات .ويعــد هاكاثــون اإلمــارات المبــادرة األولــى
مــن نوعهــا الســتخدام البيانــات الضخمــة وتحويلهــا إلــى حلــول تحقــق ســعادة
المتعامليــن ضمــن تحديــات عديــدة مثــل التعليــم والصحــة والبيئــة والزحــام المــروري
وأســلوب الحيــاة والعالقــات االجتماعيــة.
السعادة
وضعــت القيــادة الرشــيدة ســعادة المجتمــع فــي مقدمــة أهدافهــا التــي تضمنتهــا
اســتراتيجيات الدولــة وخططهــا المختلفــة .مــن هنــا جــاء اختيــار شــعار الهاكاثــون:
«بيانــات مــن أجــل الســعادة» .ويأتــي هاكاثــون اإلمــارات منســجما مــع ثقافــة إســعاد
المتعامليــن التــي رســختها قيــادة الدولــة فــي العمــل الحكومــي بشــكل عــام ،حيــث
لــم تعــد الســعادة مجــرد شــعارا ،ولكنــه واقــع نلمســه فــي كل معاملــة حكوميــة
ننجزهــا.
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وقــد حظــي هاكاثــون اإلمــارات بدعــم كبيــر مــن البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة
لمــا لــه مــن صلــة كبيــرة تمــس صميــم عمــل البرنامــج .وزارت معالــي عهــود بنــت خلفــان
الرومــي ،وزيــرة الســعادة وجــودة الحيــاة ،هاكاثــون اإلمــارات المقــام فــي إمارتــي دبــي
والشــارقة واطلعــت علــى الحلــول التــي قدمهــا المشــاركون ،كمــا حضــرت الحفــل
الختامــي المنعقــد فــي جامعــة زايــد فــي  4مــارس ،وكرمــت الفائزيــن ووزعــت عليهــم
الجوائــز .وكان لحضــور الوزيــرة تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى الهاكاثــون حيــث عــزز فكــرة
شــعار الهاكاثــون «بيانــات مــن أجــل الســعادة» ،وهدفــه الــذي يرتبــط مباشــرة بمهمــة
البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة.

2018

وطبــق هــذه االســتراتيجية قبــل بدايــة كل
هاكاثــون وخاللــه وبعــد انتهائــه .ويرتبــط
نجــاح هاكاثــون اإلمــارات مباشــرة بقيــادة
هيئــة تنظيــم االتصــاالت نتيجــة دعمهــا
وشــراكتها مــع مؤسســات كبــرى مثــل
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء،
ووزارة الســعادة ،والحكومــات اإللكترونيــة
فــي اإلمــارات الســبع ،باإلضافــة إلــى
الجامعــات المضيفــة للهاكاثونــات
ومؤسســة ريتشــارد كيربــي ش.ذ.م.م،.
ومنظمــة تعاونيــة البيانــات المفتوحــة،
والقطــاع الخــاص.

اإلعداد لهاكاثون اإلمارات
قضــت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت ســتة أشــهر مــن
العمــل اســتعدادًا للهاكاثونــات الســت
وإثــراء منظومــات البيانــات الموجــودة
وإضافــة منظومــات بيانــات إضافيــة
إلــى بوابــة البيانــات المفتوحــة .وقــد
نســقت الهيئــة لعقــد اجتماعــات مــع
الجهــات المحليــة والجهــات المهتمــة
بتكنولوجيــا المعلومــات للوصــول
إلــى أعضائهــا والحصــول علــى الدعــم
الــازم للهاكاثونــات ،كمــا نســقت مــع
الجامعــات بشــأن األمــور اللوجســتية
والتنظيميــة .وقــد وضــع فريــق الهيئــة
اســتراتيجية تســويقية للهاكاثــون،
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اختيار موضوعات هاكاثون اإلمارات
حــددت الهيئــة الموضوعــات التــي تتوفــر
لهــا بيانــات علــى بوابــة البيانــات الرســمية
للحكومــة مــن أجــل الخــروج منهــا بحلول
وتعزيــز مســتوى الســعادة .وعرضــت
الهيئــة مجموعــة مــن الموضوعــات التــي
غطــت جوانــب حياتيــة هامــة فــي دولــة
اإلمــارات .وبعــض هــذه الموضوعــات
يتعلــق بالكــم مثــل االزدحــام المــروري،
وبعضهــا ملمــوس فــي الحيــاة اليوميــة،
مثــل وتحســين الرعايــة الصحيــة .وهنــاك
موضوعــات أخــرى تتعلــق بالجــودة
والنوعيــة مثــل نمــط الحيــاة والعالقــات
االجتماعيــة .وقــد أدى تنــوع الموضوعــات
إلــى تعــدد االختيــارات فــي الهاكاثــون،
ولكنــه أدى كذلــك إلــى فــرض مزيــد مــن
التحديــات لصعوبــة إيجــاد بيانــات كافيــة
فــي بعــض المجــاالت .ومــع ذلــك نجــت
الفــرق المشــاركة فــي الوصــول لحلــول
باســتخدام البيانــات فــي المجــاالت التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•

المواصالت واالزدحام المروري
الصحة والسالمة
التنميــة المســتدامة (عصــر مــا بعــد
ا لنفــط )
البيئة وتغير المناخ
التعليم
التوازن بين الجنسين
تعزيــز العالقــات االجتماعيــة فــي
دولــة اإلمــارات
تعزيز نمط الحياة

التسويق لهاكاثون اإلمارات
أطلقــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت خطــة إعالميــة للتســويق
لهاكاثــون اإلمــارات شــملت جميــع
القنــوات اإلعالميــة المختلفــة مثــل
وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل
االجتماعــي وغيرهــا مــن القنــوات .وقــد
تميــز هاكاثــون اإلمــارات بتغطيــة إعالميــة
مميــزة خــال مراحلــه المختلفــة ،كمــا زاره
عــدد مــن القيــادات علــى رأســهم معالــي
عهــود بنــت خلفــان الرومــي ،وزيــرة
الســعادة وجــودة الحيــاة.
عقــدت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت مؤتمــرًا صحفيــً برئاســة
ســعادة حمــد عبيــد المنصــوري ،مديــر
عــام الهيئــة وبمشــاركة عــدد مــن
الجامعــات والحكومــات اإللكترونيــة
المحليــة  ،وأعلنــت خاللــه عــن انتهــاء
التحضيــرات األوليــة النطــاق هاكاثــون
اإلمــارات .ويمثــل المؤتمــر الصحفــي بدايــة
انطــاق الحملــة اإلعالميــة التــي أطلقتهــا

الهيئــة ،حيــث تبعــه ســبعة أخــرى صحفية
نشــرت فــي الصحــف المحليــة طــوال مدة
الهاكاثــون .كمــا كانــت وســائل التواصــل
االجتماعــي وفــر تغطيــة حيــة ومباشــرة
للهاكاثــون مــن خــال البــث المباشــر
للفعاليــات باإلضافــة إلــى رســائل التوعيــة
والتعريــف بالهاكاثــون.
الترتيبات الفنية واللوجستية
وفــرت الهيئــة الترتيبــات والتجهيــزات
اللوجســتية والفنيــة الكاملــة فــي
كل هاكاثــون بالتنســيق مــع الجهــة
المضيفــة ،كمــا وفــرت أجهــزة كومبيوتــر
للفــرق التــي لــم يكــن لديهــا .وخصصــت
الهيئــة فريقــً مــن الفنييــن إلعــداد
البرمجيــات واألدوات الالزمــة لتحليــل
البيانــات وتوفيــر االتصــال بشــبكة اإلنترنــت
وإصــاح أي أعطــال.

الجهات الداعمة لهاكاثون اإلمارات
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
انطالقــً مــن مســؤولياتها ودورهــا بصفتهــا الجهــة المشــرفة علــى عمليــة التحــول
الرقمــي فــي دولــة اإلمــارات ،بــادرت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت بإطــاق
هاكاثــون اإلمــارات علــى امتــداد إمــارات الدولــة الســبع لتحقيــق عــدد مــن األهــداف
تشــمل:
• تشــجيع الطلبــة وموظفــي الحكومــة علــى العمــل بشــكل مباشــر علــى البيانــات
وتحليلهــا لتطويــر نمــاذج وحلــول مبتكــرة؛
• تشجيع المؤسسات (بالقطاعين العام والخاص) على توفير المزيد من البيانات؛
• إشــراك القطــاع األكاديمــي مــن خــال ســتة جامعــات بــارزة اســتضافت الهاكاثــون.
ويهــدف ذلــك إلــى إلقــاء الضــوء علــى أهميــة توفيــر برامــج ومناهــج تعليميــة
متخصصــة فــي تحليــل وعلــم البيانــات.
لذلــك ،وفــرت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت اإلرشــاد والدعــم المالــي
فضــا عــن الدعــم الفنــي إلنجــاح الهاكاثونــات .وقــد دخلــت الهيئــة فــي شــراكة مــع
مؤسســة ريتشــارد كيربــي ش.ذ.م.م ومنظمــة تعاونيــة البيانــات المفتوحــة التــي
ســاعدت فــي إدارة الهاكاثونــات الســتة ،وقدمــت التدريــب والمتابعــة باإلضافــة إلــى
الدعــم اللوجســتي لضمــان الوصــول لنتائــج ناجحــة .وعملــت الهيئــة أيضــا علــى إثــراء
بوابــة البيانــات المفتوحــة وتزويدهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن منظومــات البيانــات .كمــا
دشــنت الهيئــة موقعــً إلكترونيــً يمكــن مــن خاللــه للمشــاركين التســجيل والحصــول
علــى معلومــات عــن الهاكاثــون.
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البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية
قــدم البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة دعمــا كبيــرا لهاكاثــون اإلمــارات منــذ
بدايــة انطالقــه ،حيــث زارت معالــي عهــود بنــت خلفــان الرومــي ،وزيــرة الســعادة
وجــودة الحيــاة ،مركــز الشــارقة للفلــك وعلــوم الفضــاء الــذي اســتضاف إحــدى
محطــات الهاكاثــون فــي مرحلتــه الثالثــة بإمــارات الشــارقة .كمــا زارت جامعــات زايــد
التــي اســتضافت هاكاثــون اإلمــارات خــال محطتــه األخيــر فــي دبــــي واطلعــت علــى
المشــروعات التــي طورهــا المشــاركون فــي الهاكاثــون .واختتمــت الوزيــرة جهودهــا
بحضــور الحفــل الختامــي المنعقــد فــي جامعــة زايــد فــي  4مــارس ،وكرمــت الفائزيــن
ووزعــت عليهــم الجوائــز .وكان لحضــور الوزيــرة تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى الهاكاثــون
حيــث عــزز فكــرة شــعار الهاكاثــون «بيانــات مــن أجــل الســعادة» ،وهدفــه الــذي يرتبــط
مباشــرة بمهمــة البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة.
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الجهات المساهمة في المؤشر الوطني للخدمات
لقــي هاكاثــون اإلمــارات دعمــً كبيــرًا مــن الجهــات المســاهمة فــي المؤشــر الوطنــي
للخدمــات وهــي:
 .1وزارة تنمية المجتمع
 .2هيئة األنظمة والخدمات الذكية  -أبوظبي
 .3وزارة الداخلية
 .4وزارة التغير المناخي والبيئة
 .5دبي الذكية
 .6وزارة التربية والتعليم
 .7وزارة الصحة ووقاية المجتمع
 .8الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
 .9وزارة المالية
 .10وزارة الموارد البشرية والتوطين
 .11وزارة الطاقة والصناعة

الجامعات
كانــت الجامعــات المشــاركة جــزءًا ال يتجــزأ مــن شــعار «بيانــات مــن أجــل الســعادة».
وقــد اســتضافت كل جامعــة واحــدًا مــن الهاكاثونــات الســتة وتعهــدت بسلســلة
مــن المهــام شــملت :توفيــر الدعــم اللوجســتي وإدارة موقــع الهاكاثــون ،وتوفيــر
المحكميــن والمراقبيــن والمدربيــن (فــي بعــض الحــاالت) ،والترويــج للهاكاثــون ،وتوفيــر
عــدد مــن الطــاب كمشــاركين ومتطوعيــن.
أخــذت الكثيــر مــن الجامعــات خطــوات إضافيــة بتوفيــر كابينــة مخصصــة لهاكاثــون
اإلمــارات ضمــن أنشــطتها فــي شــهر االبتــكار ،كمــا وفــرت الدعــم للمشــاركين فــي
تكــون الفــرق وإنشــاء نمــاذج ســريعة للهاكاثــون نفســه .وبشــكل عــام تمثــل الجامعــات
شــريك فعــال وطويــل األجــل فــي بنــاء منظومــات البيانــات المفتوحــة.
القطاع الخاص
وفــر القطــاع الخــاص التدريــب الــازم فــي الموضوعــات العلميــة مثــل تقنيــة
البلوكتشــين ،والــذكاء االصطناعــي ،وخرائــط البيانــات ،وتطويــر التطبيقــات والمواقــع
اإللكترونيــة ،وريــادة األعمــال والتفكيــر اإلبداعــي.
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الفصل الثالث -النتائج وآراء المشاركين
نتائج الهاكاثون
حقــق هاكاثــون اإلمــارات نجاحــً الفتــً ،حيــث جمــع أكثــر مــن  781مشــاركًا موزعيــن
علــى  176فريقــً ،فض ـ ً
ا عــن  213متطوعــً ،و 58مراقبــً ،و 46مدربــً .وقــد خرجــت الفــرق
المشــاركة بأكثــر مــن  60فكــرة قابلــة للتطبيــق فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة ،بهــدف
إســعاد النــاس ورفــع مســتوى جــودة الحيــاة.
ونظــرًا لنجــاح هاكاثــون اإلمــارات :بيانــات مــن أجــل الســعادة ،قــررت الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت إقامــة الهاكاثــون فــي األعــوام المقبلــة كحــدث ســنوي،
يتطــرق فــي كل دورة مــن دوراتــه للتحديــات المنبثقــة مــن مالمــح المرحلــة التــي ينتمــي
إليهــا .وســتبقى أهــداف الهاكاثــون علــى مــا هــي عليــه ،بحيــث يمكــن تلخيصهــا فــي
استشــراف المســتقبل ،والتعامــل الناجــح مــع البيانــات الضخمــة ،وتطويــر حلــول تســهم
فــي ســعادة المجتمــع.

جامعة خليفة (أبوظبي)  6 - 4فبراير 2018

ح ً
ال متميزًا

 10فرق مؤهلة

 23فريقًا

 82مشاركًا

 69متطوعًا

 8مدربين

 8مراقبين

 4محكمين

 33.77%ذكور

 66.23%إناث

جامعة عجمان (الفجيرة)  13 - 11فبراير 2018

حصيلة نتائج هاكاثون اإلمارات

 68فكرة
قابلة للتطبيق

 12ح ً
ال متميزًا

 500منظومة
بيانات

 176فريقًا

 3حلول متميزة

 10فرق مؤهلة

 37فريقًا

 215مشاركًا

 781مشاركًا

 61فريقًا
مؤه ً
ال

 213متطوعًا

 46مدربًا

 5متطوعًا

 3مدربين

 5مراقبين

 4محكمين

 58مراقبًا

 20محكمًا

 39.68%ذكور

 60.32%إناث

 25.45%ذكور

 74.55%إناث
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جامعة الشارقة (الشارقة)  20 - 18فبراير 2018

الجامعة األمريكية (رأس الخيمة)  13 - 11فبراير 2018

ح ً
ال واحدًا
متميزًا

 6فرق مؤهلة

 16فريقًا

 95مشاركًا

ح ً
ال واحدًا
متميزًا

 10فرق مؤهلة

 24فريقًا

 51مشاركًا

 37متطوعًا

 9مدربين

 6مراقبين

 4محكمين

 18متطوعًا

 9مدربين

 9مراقبين

 5محكمين

 40.46%ذكور

 59.54%إناث

 37.28%ذكور

 62.72%إناث

جامعة زايد (دبي)  27 - 25فبراير 2018

جامعة عجمان (عجمان وأم القيوين)  21 - 19فبراير 2018

ح ً
ال واحدًا
متميزًا

 10فرق مؤهلة

 23فريقًا

 118مشاركًا

 4حلول متميزة

 15فريقًا مؤه ً
ال

 53فريقًا

 220مشاركًا

 38متطوعًا

 6مدربين

 9مراقبين

 7محكمين

 45متطوعًا

 14مدربين

 21مراقبين

 8محكمين

 33.33%ذكور

 66.67%إناث

 40.16%ذكور

 59.84%إناث
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الفائز األول لهاكاثون اإلمارات
ينتمــي الفريــق البطــل «اليــف ســيفيارس»
لهاكاثــون الفجيــرة الــذي اســتضافته
جامعــة عجمــان (فــرع الفجيــرة) .وقــد
اســتخدم الفريــق بيانــات فــي مجــال
الصحــة لتوظيفهــا والخــروج بالحــل
المبتكــر الــذي عرضــه فــي الهاكاثــون.
وجميــع أعضــاء الفريــق طلبــة فــي
الجامعــة يضمــون متخصصيــن فــي
التكنولوجيــا والفنــون وطــب األســنان.
ركــز الفريــق فــي ابتــكاره علــى تصنيــع
جهــاز طبــي وعقــار يقلــل ســرعة التســمم
الــذي تســببه لدغــات الثعابيــن والعقــارب.
وقــام الفريــق ببنــاء نموذجــً مصغــرًا مــن
ابتــكاره ،وأعــد فيديــو لعرضــه والتســويق
لــه ،كمــا قــدم عرضــً لهيئــة التحكيــم
لمناقشــة فكرتــه وطريقــة تحليــل
البيانــات .وحصــل الفريــق علــى استشــارات
مــن صيادلــة وعلمــاء ســموم للتحقــق مــن
أفكارهــم والتصميــم النهائــي لالبتــكار.
واســتخدم بيانــات تتعلــق بمعــدالت
الوفيــات ومواقعهــا فــي دولــة اإلمــارات
وأماكــن أخــرى ،ونفــذ الفريــق أيضــً أبحاثــً
مســتقلة عــن ســموم الثعابيــن والعــاج
منهــا .وأوضــح فريــق اليــف ســيفيارس
أنهــم اســتلهموا ابتكارهــم مــن كثــرة
عــدد الوفيــات التــي تســببها لدغــات
الثعابيــن ،وبحثــوا فــي البيانــات المتاحــة
علــى بوابــة البيانــات الحكوميــة ووجــدوا
أمثلــة علــى حــاالت وفــاة ســببتها الثعابيــن
والعقــارب الســامة ولكنهــم قــرروا عمــل
بحــث مســتقل للحصــول علــى التفاصيــل
التــي يحتاجونهــا .وبالبحــث فــي البيانــات
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المتاحــة عــن أســباب الوفــاة وعــن
ســموم الثعابيــن والعقــارب واألماكــن
التــي يعانــي فيهــا النــاس مــن هــذه
المشــكلة ،اكتشــفوا أن الكثيــر مــن
المصابيــن يموتــون قبــل وصولهــم
المستشــفى للحصــول علــى اإلســعافات

الالزمــة .ويعتمــد الحــل المبتكــر علــى
نظــام توصيــل يوفــر العــاج ويقلــل
خطــر الوفــاة مــن خــال توزيــع مضــادات
للتســمم ألشــهر خمســة أنــواع مــن
الثعابيــن الســامة فــي دولــة اإلمــارات ،ثم
إرســال رســالة نصيــة ألقــرب مستشــفى

توضــح موقــع المصــاب لتســهيل الوصــول
إليــه .وطالــب الفريــق بــأن يكــون هــذا
االبتــكار ضمــن تجهيــزات الطــوارئ الطبيــة
الموجهــة للمناطــق األعلــى خطــورة
بالدولــة.

2018

الخصائص المميزة لهاكاثون اإلمارات في كل إمارة
تم تنظيم الهاكاثون في ستة أماكن باإلمارات التالية:
• أبوظبي
• رأس الخيمة
• الفجيرة
• الشارقة
• عجمان (شملت أيضا أم القيوين)
• دبي
علــى الرغــم مــن أن جميــع الهاكاثونــات طبقــت نفــس القواعــد ونظمتهــا جامعــات
رائــدة فــي الدولــة ،إال أن كل هاكاثــون كان لــه مــا يميــزه فــي اإلمــارة المضيفــة .اســتمر
كل هاكاثــون لمــدة ثالثــة أيــامُ ،خصــص اليــوم األول للتدريــب وبنــاء القــدرات وتوفيــر
المعلومــات المهنيــة ،وركــز اليــوم الثانــي علــى طــرح األفــكار وتطويــر الحلــول ،أمــا اليــوم
الثالــث فقــد ركــز علــى االنتهــاء مــن الحلــول التــي قدمتهــا الفــرق المشــاركة وتقديمهــا
إلــى لجنــة التحكيــم.
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أبــوظــبــي
فــي أبوظبــي اســتضافت جامعــة خليفــة هاكاثــون اإلمــارات ،وبطبيعــة الحــال تميــز
هاكاثــون أبوظبــي بالتعديــل والتكيــف المســتمر كونــه أول هاكاثــون فــي السلســلة.
وتشــكلت الفــرق فــي هاكاثــون أبوظبــي قبــل التدريــب ،ممــا أدى جعــل إدارة الهاكاثــون
تؤجــل تكويــن الفــرق إلــى مــا بعــد التدريــب فــي الهاكاثونــات األخــرى .وكذلــك كان
لهاكاثــون أبوظبــي أكبــر عــدد مــن المتابعــات؛ حيــث تــم توظيــف ثالثــة مــن المشــاركين
أو إعطائهــم منــح .كمــا أن هاكاثــون أبوظبــي أظهــر لنــا أكثــر المشــاركين نشــاطا وهــو
مشــارك انضــم إلــى أربعــة هاكاثونــات مــع فــرق وأفــراد مختلفيــن لتقديــم أفــكار
مختلفــة فــي كل هاكاثــون ،وفــي النهايــة فــاز مــع فريقيــن مــن الفــرق المشــاركة.

2018

رأس الخيمة
اســتضافة الجامعــة األمريكيــة بــرأس الخيمــة هاكاثــون اإلمــارات فــي إمــارة رأس
الخيمــة ،وقــد تميــز الهاكاثــون بوجــود أســاتذة جامعييــن حضــروا بكامــل طاقاتهــم
لدعــم الهاكاثــون .وفــي ثانــي أصغــر إمــارة وأقلهــا عــددًا فــي المشــروعات المؤهلــة
للمرحلــة النهائيــة للهاكاثــون ،قدمــت الجامعــة المضيفــة أكبــر عــدد مــن فــرق الدعــم
مــن القطــاع األكاديمــي والخــاص ،والتحــق مــن الجامعــة اثنــا عشــر مراقبــً .وقــدم
أســاتذة مــن الجامعــة خمــس جلســات تدريبيــة ،كمــا أن أحــد األســاتذة عبــر عــن حماســه
الكبيــر للهاكاثــون ،حتــى أنــه انضــم لتدريــب المشــاركين فــي الشــارقة وعجمــان ودبــي.
عينــت الجامعــة األمريكيــة فــي رأس الخيمــة ثالثــة شــركاء مــن القطــاع الخــاص
متخصصيــن فــي الطباعــة ثالثيــة األبعــاد لشــرح ســبل االســتفادة مــن البيانــات وتقديــم
التدريــب فــي الهاكاثــون ،كمــا خصصــت مــن بينهــم خبيــرًا ليكــون ضمــن هيئــة
التحكيــم .وقــد تميــزت رأس الخيمــة بكثــرة الحلــول الماديــة – حيــث كان المشــاركون
يصنعــون أدوات ماديــة ملموســة مــن خــال البيانــات علــى الرغــم مــن حضورهــم
جلســتين فقــط للتدريــب علــى وحــدات التحكــم الدقيقــة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد.
وقــد تناولــت ثالثــة مــن المشــروعات المقدمــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،مــن بينهــا
مشــروع فريــق فيوتشــر ليــدرز ،الــذي فــاز بالمركــز األول عــن إمــارة رأس الخيمــة.
الفـجـيــرة
اســتضافت جامعــة عجمــان (فــرع الفجيــرة) هاكاثــون اإلمــارات فــي الفجيــرة .وقــد
لقــي هــذا الهاكاثــون دعمــً كبيــرًا جــدًا مــن اإلدارة .وانضــم إلــى هــذا الهاكاثــون العديــد
مــن أســاتذة الجامعــات وأصبحــوا جــزءًا مــن الفعاليــة .وكان عــدد المشــاركين ثانــي أكبر
عــدد علــى مســتوى الهاكاثونــات الســت وخــرج مــن بينهــم الفريــق البطــل الــذي حصــل
علــى الجائــزة الكبــرى .ولــم يتلقــى المشــاركون فــي هــذه اإلمــارة الكثيــر مــن التدريــب
علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة وتطويــر التطبيقــات؛ ومــع ذلــك اســتطاع الطــاب
إيجــاد البيانــات الالزمــة واســتخدامها بشــكل مثالــي نظــرا للتدريــب الطبــي والعلمــي
المكثــف الــذي تلقــوه فــي الفجيــرة .فعلــى ســبيل المثــال ،تواصــل الفريــق الحاصــل
علــى الجائــزة الكبــرى مــع صيادلــة وعلمــاء ســموم للتحقــق مــن نظريتهــم ،فــي حيــن
كانــوا يجمعــون ويســتخدمون بيانــات مــن دولــة اإلمــارات ومــن دول العالــم للوصــول
إلــى ابتــكار ينقــذ حيــاة ضحايــا التســمم .وقــد بذلــت الجامعــة جهــود متضافــرة لدعــم
الفــرق فــي الهاكاثــون والســماح لطالبهــا بحضــور الجلســات التــي فاتتهــم خــال
الهاكاثــون ،كمــا ســمحت للطــاب بتخصيــص وقتهــم إلكمــال المشــروعات .ووفــرت
الجامعــة وســائل مواصــات للطــاب لضمــان مشــاركة جميــع الفــرق المؤهلــة فــي
الحفــل الختامــي فــي دبــي فــي  4مــارس.
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الشــارقــة
اســتضافت جامعــة الشــارقة هاكاثــون اإلمــارات المقــام فــي الشــارقة ،وذهبــت إلــى
أبعــد ممــا هــو متوقــع ،حــي حولــت مــكان اســتضافة الهاكاثــون إلــى منظــر جمالــي
متميــز يحاكــي الموضوعــات التــي يتناولهــا الهاكاثــون وذلــك مــن أجــل تشــجيع
الطلبــة علــى االبتــكار وأن يســتلهموا أفكارهــم مــن بيئــة العمــل التــي تحيــط بهــم.
وقــد عينــت الجامعــة فريــق تصميــم للعمــل مــع منظمــي الهاكاثــون وتطويــر مناطــق
عمــل تحاكــي موضوعــات الهاكاثــون ،حيــث أصبحــت أماكــن العمــل مليئــة باأللــوان
واألجســام المتحركــة .وأصبحــت المنطقــة الخاصــة بالمواصــات مزينــة بأقمــاع مرورية،
ومنطقــة نمــط الحيــاة مزينــة بأطــواق لكــرة الســلة ،ومنطقــة البيئــة مزينــة بالنباتــات
وأشــجار الفاكهــة .وقــد حقــق هــذا التصميــم نجاحــً كبيــرًا مــا دفــع المنظميــن لنقلــه
إلــى دبــي الســتخدامه فــي الهاكاثــون التالــي.
ســعت الجامعــة أيضــً إلــى إشــراك جميــع المشــاركين فــي أنشــطة شــهر االبتــكار
ووفــرت لهــم حافلــة بطابقيــن لنقلهــم إلــى نافــورة المجــاز لمقابلــة المســؤولين فــي
بلديــة الشــارقة وشــاهدوا أنواع االبتــكارات التي ســتتبناها اإلمــارة .وقد وجد المشــاركون
أن الكثيــر مــن األفــكار المقدمــة فــي الهاكاثــون مشــابهة لتلــك المعروضــة فــي شــهر
االبتــكار ،بمــا فــي ذلــك وحــدات إعــادة التدويــر الذكيــة ،ومنصــات دفــع رســوم البلديــة.
وقــد قدمــت الفــرق الفائــزة أفــكار مشــابهة لتلــك المعروضــة فــي شــهر االبتــكار.
عجمان وأم القيوين
اســتضافت جامعــة عجمــان الهاكاثــون المشــترك بيــن إمارتــي عجمــان وأم القيويــن،
وقــد تميــز هــذا الهاكاثــون بوجــود عــدد هائــل مــن المتطوعيــن ممــا كان لــه أثــر كبيــر
فــي ضمــان ســير العمــل بشــكل منتظــم فــي الهاكاثــون .ومثــل الهاكاثونــات األخــرى،
جــاء بعــض الطــاب فــي فــرق والبعــض األخــر التقــوا فــي الهاكاثــون وكونــوا فرقــً بمــا
يتناســب مــع اهتماماتهــم ،وأقــام المنظمــون جلســة قصيــرة لتشــكيل الفــرق وضمــان
توزيــع جميــع المشــاركين علــى الفــرق التــي يختارونهــا بنهايــة اليــوم األول .اســتغل
المشــاركون المحاضــرات التدريبيــة فــي الــذكاء االصطناعــي وتكنولوجيــا البلوكتشــين
للخــروج بحلــول تفصيليــة للغايــة .كمــا تميــز هــذا الهاكاثــون باحتوائــه علــى أكبــر عــدد
مــن الحلــول التــي يدخــل فيهــا الــذكاء االصطناعــي كجــزء مــن تكوينهــا ،كمــا أنــه تميــز
بأكبــر عــدد مــن المحكميــن (ســبعة محكميــن) وأكبــر عــدد مــن الحلــول الفنيــة.

2018

دبـــــــي
اســتضاف هاكاثــون دبــي أكبــر عــدد مــن
المشــاركين وشــهد دعمــً رائعــً مــن إدارة
جامعــة زايــد ،كمــا تلقــى المشــاركين فيــه
أكبــر قــدر مــن التدريــب وحضــره مجموعــة
متنوعــة مــن المراقبيــن وأكبــر عــدد مــن
المتطوعيــن الذيــن تميــزوا بأكبــر قــدر
مــن النشــاط والمشــاركة .وباإلضافــة إلــى
التدريــب الرئيســي للهاكاثــون ،انضمــت
أربــع شــركات مــن القطــاع الخــاص وثالثــة
جهــات حكوميــة لتقديــم  12جلســة
تدريبيــة .وقــد بقــي العديــد مــن المدربيــن
للمتابعــة كمراقبيــن مــع المراقبيــن
اآلخريــن الذيــن وفرتهــم حكومــة دبــي
الذكيــة وجامعــة زايــد .كانــت الفــرق
المشــاركة فــي هاكاثــون دبــي تتميــز
بامتالكهــا مهــارات خاصــة ومتقدمــة،
لدرجــة أن هيئــة التحكيــم احتاجــت إلــى
ثالثــة محكميــن آخريــن لينضمــوا إلــى
أعضائهــا ،وذلــك بســبب كثــرة عــدد الفــرق
التــي قدمــت مشــروعات وبســبب الرعايــة
التــي تلقاهــا الهاكاثــون مــن ســعادة
عهــود الرومــي ،وزيــرة الســعادة وجــودة
الحيــاة ،التــي حضــرت مبكــرًا فــي اليــوم
األخيــر مــن الهاكاثــون وشــهدت عينــة
مــن المشــروعات التــي كانــت ســتقدمها
بعــض الفــرق لهيئــة التحكيــم ،ومــن
بينهــا مشــروع تأهــل للمرحلــة النهائيــة
ومشــروع فــاز بالمركــز األول.
ردود الفعل وآراء المشاركين
أبــدت فعاليــات الهاكاثــون ردود فعــل
إيجابيــة مــن قبــل المشــاركين ،واقتــرح
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أغلبيتهــم بشــكل رئيســي إقامــة المزيــد
مــن الفعاليــات المماثلــة .تــم أيضــً اقتــراح
زيــادة مجموعــات البيانــات فــي بوابــة
بيانات.امــارات ،ومنــح المزيــد مــن الوقــت
واإلعالنــات والتدريــب وتوســيع المشــاركة
ال ،فضــ ً
بفعاليــات الهاكاثــون مســتقب ً
ا
عــن تحســين عمليــة التســجيل بــه وجعلــه
أكثــر ســهولة وسالســة ،وتســريع وقــت
تســليم شــهادات المشــاركة والتقديــر.
وبحســب آراء الحضــور فــإن أهــم المهــارات
التــي تعلموهــا مــن فعاليــة الهاكاثــون
كانــت العمــل الجماعــي وروح الفريــق
الواحــد ،والقــدرة علــى ابتــداع الفكــرة
واســتخدام مجموعــة بيانــات مفتوحــة
لبنــاء تطبيــق عملــي .قدمــت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت دراســة اســتقصائية لرصــد
آراء المشــاركين ،كمــا عقــدت اجتمــاع
فــي مكاتبهــا فــي دبــي فــي  12مــارس،
وســيتم تضميــن نتائــج الدراســة واالجتمــاع
فــي هــذا التقريــر .وبشــكل عــام ،فــإن
إطــاق بوابــة بيانات.امــارات ،وإصــدار 500
مجموعــة بيانــات ،وســتة هاكاثونــات،
وظهــور منظومــة مفتوحــة للبيانــات فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يعتبــر
أمــرًا إيجابيــً ومشــجعًا للغايــة ،ونــال
القبــول واالستحســان مــن الجميــع .وقــد
أســفرت فعاليــات الهاكاثــون التــي تناولــت
تدريــب أكثــر مــن  1200مــن المشــاركين،
وإنشــاء  229مــن المشــاريع المســتندة
علــى البيانــات المفتوحــة عــن وفــرة مــن
النتائــج المثمــرة .ويتوقــع إقامــة فعاليــة
أخــرى للهاكاثــون فــي العــام المقبــل،
مــع توقعــات بمشــاركة أكبــر خاصــة بعــد
النجــاح الــذي حققتــه النســخة األولــى منــه.
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الفصل الرابع  -اإلنــجـازات
عمــل فريــق هيئــة تنظيــم االتصــاالت بتفانــي وإخــاص خــال الهاكاثــون بالتعــاون مــع
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء وشــركاء آخريــن مــن أجــل فتــح أكثــر مــن 500
منظومــة بيانــات للمشــاركين لالســتفادة منهــا فــي تطبيــق أفكارهــم وتحويلهــا إلــى
حلــول عمليــة .وقــد كانــت بوابــة البيانــات بمثابــة مصــدرًا جيــدًا للمشــاركين للوصــول
إلــى البيانــات التــي تغــذي أفكارهــم والتحقــق مــن جدواهــا ومــدى قابليتهــا للتطبيــق.
وتســعى الهيئــة إلــى تطويــر بوابــة البيانــات بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للتنافســية
واإلحصــاء والجهــات والــوزارات المختلفــة لضمــان وجــود بيانــات أحــدث وأكثــر تفصيــا
وعاليــة الجــودة.

خلق ثقافة االبتكار الحكومي
لقــد أرســى هاكاثــون اإلمــارات قاعــدة قويــة فــي دولــة اإلمــارات بتعــاون ومشــاركة
مســتمرة بيــن متخصصــي التكنولوجيــا والموظفيــن المدنييــن وأفــراد المجتمــع
المدنــي لبنــاء حلــول عمليــة للمشــاكل والقضايــا المشــتركة .وقــد كان موظفــي
الحكومــة مــن بيــن الشــرائح التــي كان يســتهدفها الهاكاثــون لتوظيــف مهاراتهــم
وخبراتهــم لالســتفادة منهــا فــي تطويــر حلــول تنفــع المجتمــع وتعــزز ســعادته .وقــد
شــجعت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت موظفــي الجهــات الحكوميــة علــى
تكويــن فــرق مــن بينهــم والمشــاركة فــي الهاكاثــون.

وتخطــط الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت لزيــادة عــدد منظومــات البيانــات
بشــكل كبيــر خــال األشــهر الســتة القادمــة لتكــون متاحــة لالســتخدام فــي سلســلة
الهاكاثونــات القادمــة فــي
 ،2019وقــد اتخــذت بالفعــل
اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق
هــذا الهــدف.

بناء قدرات ومهارات الشباب
حقــق التدريــب علــى بنــاء القــدرات فــي هاكاثــون اإلمــارات هدفــه ببنــاء المهــارات
األساســية التــي ينبغــي علــى المشــاركين امتالكهــا ،حتــى يســتطيعوا اإلســهام بحلــول
فعالــة وعــدم الشــعور بالرهبــة أمــام الكــم الضخــم مــن البيانــات المتاحــة .وقــد فتــح
الهاكاثــون أعيــن الشــباب علــى أحــد أكثــر المجــاالت أهميــة وتطــورًا علــى المســتوى
العالــم ،وهــو البيانــات الضخمــة ،التــي وصفهــا البعــض بأنهــا نفــط المســتقبل .وقد وفر
الهاكاثــون للشــباب تدريبــً عمليــً علــى االســتفادة مــن البيانــات واألدوات والبرمجيــات
المســتخدمة فــي تحليلهــا وتوظيفهــا
إلنتــاج حلــول تطبيقيــة .وكشــف هاكاثــون
اإلمــارات عــن كفــاءات وقــدرات هائلــة
فــي تحليــل البيانــات وأثبــت أن عقــول أبنــاء
الوطــن مناجــم غنيــة باألفــكار ،وال تحتــاج
إال القليــل مــن التدريــب واألدوات لتغذيــة
هــذه األفــكار بالبيانــات والخــروج بحلــول
مســتدامة.
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توسيع نطاق بوابة البيانات الرسمية لحكومة دولة اإلمارات
أطلقــت دولــة اإلمــارات مــن خــال الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت والهيئــة
االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء وبالتنســيق مــع العديــد مــن الــوزارات ،بوابــة البيانــات
المفتوحــة (بيانات.امــارات) .وكان إطــاق البوابــة وتزويدهــا بأكثــر مــن  500منظومــة
بيانــات متنوعــة عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر نجــاح هاكاثــون اإلمــارات وشــكلت البــذرة
األولــى لبنــاء منظومــة ضخمــة مــن البيانــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ومــن أجــل تعزيــز الجهــود الراميــة لبنــاء تلــك القــدرات ،نوصــي بتوســيع البوابــة وهيــكل
البيانــات وسياســات البيانــات ،اعتمــادًا علــى أفضــل الممارســات التــي طبقــت علــى بوابــات
حكوميــة أخــرى ،واعتمــادًا علــى القضايــا الهامــة فــي المجتمــع اإلماراتــي والــدروس
التــي تعلمناهــا مــن المشــاركين المواطنيــن خــال الهاكاثــون.
المساهمة في خلق جيل من علماء البيانات
يمثــل هاكاثــون اإلمــارات إحــدى اللبنــات األولــى فــي بنــاء وخلــق جيــل مــن علمــاء البيانــات
علــى مســتوى دولــة اإلمــارات ،وهــو يعتبــر مــن الفعاليــات القليلــة التــي تشــجع علــى
توظيــف البيانــات لمعاجلــة القضايــا التــي تشــغل النــاس وتحقيــق ســعادتهم .وقــد
كشــف هاكاثــون اإلمــارات عــن أهميــة البيانــات الضخمــة وأنهــا مثــل النفــط تحتــاج
للتنقيــب والتحليــل حتــى يمكــن االســتفادة منهــا .كمــا قــدم الهاكاثــون تدريبــً علــى
األدوات والبرمجيــات والنظريــات المســتخدمة فــي تحليــل البيانــات ،وبفضــل هــذا
التدريــب اســتطاع المشــاركون الخــروج بحلــول متميــزة.
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تحقيق مبدأ الشفافية والحكومة المنفتحة
لقــد أرســى هاكاثــون اإلمــارات قاعــدة قويــة فــي دولــة اإلمــارات لتعــاون ومشــاركة
مســتمرة بيــن متخصصــي التكنولوجيــا والموظفيــن المدنييــن وأفــراد المجتمــع
المدنــي لبنــاء حلــول عمليــة للمشــاكل والقضايــا المشــتركة .وتعتبــر قــدرة الحكومــة
علــى تطبيــق الشــفافية فــي المجــاالت الرئيســية وتوفيــر البيانــات المفتوحــة مــن أهــم
العناصــر التــي تشــكل هــذا التعــاون المشــترك وجــذب المبتكريــن إليجــاد حلــول لتلــك
المشــاكل االجتماعيــة والفنيــة.
تقــوم العمليــة بأكملهــا علــى نهــج مــن شــقين ،الشــق األول فيــه هــو العمــل مــع
الحكومــة والجهــات األخــرى التــي تمتلــك البيانــات للتعــرف علــى المعلومــات المتاحــة أو
التــي ســيتم إتاحتهــا ،مــن أجــل اســتخدام تلــك البيانــات للوصــول إلــى حلــول مســتدامة
وإســعاد المجتمــع .وال بــد للبيانــات المفتوحــة أن تكــون متاحــة للجمهــور الســتخدامها
دون معوقــات ،إال أنــه فــي بعــض الحــاالت قــد تتطلــب البيانــات أن تكــون مجهولــة
الهويــة لحمايــة خصوصيــة األشــخاص ،ومــع ذلــك تظــل تتصــف بأنهــا بيانــات مفتوحــة.
ويمكــن جمــع تلــك البيانــات مــن المســتندات والمصــادر الورقيــة التــي تــم نشــرها ،أو
مــن مصــادر عبــر اإلنترنــت ،فــي خطــة لتوفيــر البيانــات علــى بوابــة (بيانات.امــارات) ،لتكــون
قابلــة لالســتخدام ومقــروءة بشــريًا وحاســوبيًا.
أمــا الشــق الثانــي فيتعلــق بالشــفافية ،حيــث يتــم التعــرف علــى منظمــات المجتمــع
المدنــي وإشــراكها فــي القضايــا األكثــر أهميــة بالنســبة لهــا وللحكومــة .ومــن أمثلــة
ذلــك وجــود أســاليب أكثــر كفــاءة للوصــول إلــى الخدمــات الحكوميــة المحليــة
واالتحاديــة ،أو وجــود نظــام إبــاغ أو تنبيــه للتعــرف علــى مصابيــح اإلضــاءة التــي ال
تعمــل بالشــوارع ،أو بنــاء ســجل ســهل االســتخدام بالشــركات المحليــة حتــى يمكــن
للمســتثمرين الخارجييــن التعــاون أو التواصــل معهــا بســهولة .ومــن أمثلــة ذلــك وجــود
أســاليب أكثــر كفــاءة للوصــول إلــى الخدمــات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة ،أو وجــود
نظــام إبــاغ أو تنبيــه للتعــرف علــى مصابيــح اإلضــاءة التــي ال تعمــل بالشــوارع ،أو بنــاء
ســجل ســهل االســتخدام بالشــركات المحليــة حتــى يمكــن للمســتثمرين الخارجييــن
التعــاون أو التواصــل معهــا بســهولة .وهــذه مجــرد عينــة صغيــرة مــن مشــروعات كبــرى
يمكــن لهاكاثونــات المســتقبل أن تتناولهــا .وتحتــاج هــذه المشــروعات لتعــاون واتفــاق
مــع الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومتخصصــي التكنولوجيــا
للعمــل معــا والوصــول إلــى منتــج مســتدام يســتمر ويتعــدى نطــاق الهاكاثــون.
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حقــق التدريــب علــى بنــاء القــدرات فــي هاكاثــون اإلمــارات هدفــه ببنــاء المهــارات
األساســية التــي ينبغــي علــى المشــاركين امتالكهــا ،حتــى يســتطيعوا اإلســهام بحلــول
فعالــة ،وعــدم الشــعور بالرهبــة أمــام الكــم الكبيــر مــن البيانــات المتاحــة .وقــد تكونــت
الفــرق المشــاركة فــي الهاكاثــون مــن عارضيــن وطلبــة فــي العلــوم االجتماعيــة
والطــب ،ومتخصصيــن فــي موضوعــات الهاكاثــون وعــدد قليــل مــن المتخصصيــن فــي
التكنولوجيــا .ويعتمــد الجمهــور المســتهدف للمشــاركة فــي التدريــب والهاكاثــون
علــى طبيعــة التحديــات المطروحــة إليجــاد حلــول فيهــا .وقــد ينتمــي المشــاركون إلــى
الفئــات التاليــة:
•
•
•
•

موظفــو القطاعيــن العــام والخــاص الذيــن يطــورون المعلومــات األساســية
ويشــاركون المختصيــن فــي مجــال التكنولوجيــا إلنشــاء منظومــات قابلــة
لالســتخدام مــن البيانــات المفتوحــة.
الصحفيــون الذيــن لديهــم المهــارات األساســية فــي تحليــل وصياغــة البيانــات لعمل
التقاريــر ونشــر أخبــار المشــروع وتزويــد مديــري المشــروع بالمنتجــات والقضايــا التــي
ترغــب المؤسســات واألفــراد فــي معالجتهــا.
الباحثــون الذيــن يشــاركون تجاربهــم وخبراتهــم فــي بنــاء القــدرات للجيــل القــادم
مــن العامليــن.
الخبراء المتخصصون الذين يسعون لتطوير مهاراتهم الفنية.

مــع تعزيــز وبنــاء قــدرات الشــباب والكبــار تــزداد قدرتهــم علــى اســتخدام البيانــات
المفتوحــة التــي تتيحهــا الحكومــة .وقــد أثبتــت أعمــال شــبيهة فــي دول أخــرى أن
هــذا النهــج أطلــق العنــان لإلبــداع فــي قطاعــات مختلفــة ونتجــت عنــه سلســلة مــن
االبتــكارات الهامــة.

الفصل الخامس  -التوصيات
االستفادة من الحراك بالشكل األمثل
مــا نحتاجــه اآلن هــو إيجــاد طريقــة لقيــاس وتوســيع نطــاق فــرص البيانــات المفتوحــة
كأداة تســتخدمها حكومــة دولــة اإلمــارات لدعــم االبتــكار والنمــو االقتصــادي ،وعلــى
وجــه التحديــد ،ينبغــي النظــر بتمعــن إلــى األمــور التاليــة:
.1

.2

.3

.4

البنــاء علــى النجــاح األول الــذي حققتــه بوابــة بيانات.امــارات ،واالســتمرار فــي تحديــد
وجمــع البيانــات المفتوحــة عــن أو مــن دولــة اإلمــارات مــن مجموعــة متنوعــة مــن
المــوارد المتوفــرة علــى اإلنترنــت ،أو عبــر القنــوات التقليديــة األخــرى ،ونشــرها مــن
خــال بوابــة بيانات.امــارات.
اســتضافة سلســلة مــن االجتماعــات رفيعــة المســتوى لتقييــم مصالــح واهتمامــات
الحكومــة ،وتحديــد المعنييــن والمهتميــن وأصحــاب المصلحــة داخــل الحكومــة
وخارجهــا ،وتوســيع نطــاق منظومــة البيانــات المفتوحــة فــي دولــة اإلمــارات .وهــذا
يعتمــد علــى التحضيــر للهاكاثــون وتضميــن نتائجــه فــي المؤسســات والمجتمــع.
بعــد إنشــاء الهاكاثــون كسلســلة مــن دورات التدريــب الفنــي بمشــاركة المعنييــن
وأصحــاب المصالــح وإبــرازه كحــدث مدنــي تشــاركي يربــط التقنييــن بالحكومــة
ويبنــي أدوات قابلــة لالســتخدام ،ينبغــي الحفــاظ علــى ذلــك ،وتجديــد الفعاليــة
ســنويًا علــى األقــل ،وتطويــر مهــارات القــادة اإلقليمييــن والمدربيــن.
فهــم عمليــة ونتائــج هــذه الفعاليــات ،وتقديــم الحلــول المدنيــة الفائــزة مــع
البيانــات الداعمــة لهــا ،واســتخدامها كمثــال ومجموعــة أدوات للتوســع والتكيــف.

االستمرار في توسيع نطاق بوابة البيانات المفتوحة
لتوســيع نطــاق البوابــة ،هنــاك العديــد مــن اإلجــراءات التــي تســاعد علــى إضافــة المزيــد
مــن البيانــات ،وتوفيــر آليــة لنشــر البيانــات بشــكل آمــن علــى موقــع البوابــة.
ولتحقيق ذلك ،يمكن للحكومة اتخاذ الخطوات التالية:
 .1جمــع البيانــات القائمــة التي تم نشــرها ســابقًا .تقــوم الــوزارات والجهــات الحكومية
المحليــة واالتحاديــة حاليــً بنشــر بيانــات مــزودة بتنســيقات بشــرية يمكــن قراءتهــا
فــي الكتــب اإلحصائيــة والتقاريــر الســنوية وطــرق أخــرى مطبوعــة أو عبــر اإلنترنــت.
ومــن المفيــد جــدً ا للمطوريــن والمبتكريــن تنقيح/إلغــاء هــذه البيانــات ،وإنشــاء نســخ
قابلــة للقــراءة آل ًيــا ونشــرها علــى البوابــة .وخــال فعاليــة الهاكاثــون ،قامــت عــدة
فــرق بجمــع البيانــات التــي تحتاجهــا بطريقــة تســمح لهــم بتحليــل المعلومــات
وتصورهــا.
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 .2توحيــد البيانــات مــن مصــادر موثوقــة عبــر اإلنترنــت .توفــر الــوزارات والحكومــات
المحليــة بدولــة اإلمــارات البيانــات المفتوحــة مــن مصــادر متعــددة .يمكــن لفريــق
البيانــات إنشــاء اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع هــذه المؤسســات تحــدد فيهــا األداء
ووقــت تســليم الخدمــة وتوحيــد البيانــات بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا أيضــً عبــر
بوابــة بيانات.امــارات .فبــد ً
ال مــن مجــرد ســحب البيانــات ،فــإن اتفاقيــة مســتوى الخدمة
مفيــدة لبــدء مناقشــة حــول معاييــر بيانــات التعريــف ،وطــرق النشــر ،والوصــول إلــى
تفهــم لمناقشــة التغييــرات التــي تطــرأ علــى نشــر البيانــات ،ومــا يؤثــر علــى توحيدهــا.
 .3لجعــل البيانــات أكثــر فائــدة ،يمكــن للحكومــة نشــر واجهــات برمجــة التطبيقــات مــع
جميــع أو مجموعــات البيانــات الحرجــة للســماح للمطوريــن بدمــج أســهل.
 .4إبــرام اتفاقيــات مــع الــوزارات والمؤسســات الرئيســية التــي تنشــر البيانــات ،والوصــول
إلــى اتفاقيــات أو آليــات تمكــن مــن نشــرها أو توحيدهــا فــي نفــس الوقــت مــع
البيانــات التــي تنشــر فــي بوابــة بيانات.امــارات.
تعزيز ثقافة االبتكار الحكومي
 .1إنشــاء مجتمــع بيانــات علــى المســتوى الوطنــي مــع ممثلــي الجهــات االتحاديــة
والــوزارات لمناقشــة خطــط مشــاطرة البيانــات ،ومعاييــر نشــرها ،والتوقعــات
المحتملــة لهــا.
 .2اســتضافة أكاديميــة معنيــة بالبيانــات لمســاعدة موظفــي الحكومــة علــى اكتســاب
مهــارات فــي جمــع البيانــات ،وإنشــائها ،وإدارتهــا ،ونشــرها .تطويــر وتنفيــذ سلســلة
مــن التدريــب والتوجيــه فــي بنــاء القــدرات علــى جميــع مســتويات موظفــي الخدمــة
المدنيــة لضمــان معرفــة أهميــة الجــرد ،والتوثيــق ،وتبــادل البيانــات ،وتســهيل اإلشــراف
الجيــد علــى بيانــات دولــة اإلمــارات.
 .3دعــم مجموعــات العمــل متعــددة التخصصــات داخــل كل جهــة اتحاديــة ووزارة
وعبــر المســتوى الحكومــي لتأكيــد اســتجابتها لالعتبــارات القانونيــة والخصوصيــة
والجــودة واالتصــاالت والمشــاركة مــع مجموعــات البيانــات.
 .4إنشاء خطة إلضافة بيانات جديدة من كل وزارة وخطة سنوية للنشر.
ّ
ويمكنهــم مــن االبتكار
 .5اســتضافة هاكاثــون محلــي يشــجع الموظفيــن الحكومييــن
باســتخدام البيانــات ،وإنشــاء حلــول جديــدة لمجموعــة مــن التحديــات الكبــرى.
 .6االعتــراف بأفضــل الجهــات االتحاديــة والــوزارات التــي تنشــر البيانــات وتكريمهــا .يمكــن
التفكيــر بجوائــز مثــل« :الجهــة األكثــر نشــرًا للبيانــات»« ،مجموعــة البيانــات األكثــر
استحســانًا» ،و «مجموعــة البيانــات االســتثنائية ،أو األكثــر تقديــرًا».
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تطوير نظم البيانات المفتوحة
 .1توســيع النطــاق المعرفــي للبيانــات المفتوحــة وإنشــاء مجتمــع أكثــر حيويــة
وتفاعليــة معهــا .نشــجع علــى إنشــاء مدونــة بيانــات مفتوحــة لدولــة اإلمــارات علــى
غــرار المدونــات الناجحــة مثــل ( Code for Africaو.)Code for America organizations
جــذب الفائزيــن مــن هاكاثــون اإلمــارات ودعوتهــم للمســاعدة فــي إدارة مجموعات
إقليميــة ومجلــس مركــزي للقيــادة .اســتضافة ورعايــة االجتماعــات مــع موظفــي
الحكومــة وبنــاء العالقــات.
 .2إدراج أســماء الشــركات القائمــة المســتعدة للنظــر فــي فتــح بعــض بياناتهــا مثــل
(كتالوجــات المنتجــات ،ومواقــع العمــل ،وأســعار المنتجــات ،ومــا إلــى ذلــك)
واســتعدادها للمشــاركة فــي الفعاليــات ،ومدونــة بيانــات دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
 .3نحبــذ اســتمرارية العالقــة والعمــل مــع الجامعــات التــي شــاركت فــي الهاكاثــون.
ويمكــن أن يأخــذ ذلــك شــكل االســتضافة المســتمرة للهاكاثــون اإلماراتــي ســنويًا
إلــى إنشــاء فصــول دراســية تعنــى بتكنولوجيــا المعلومــات أو علــوم البيانــات
لمشــاريع حكوميــة .ويمكــن أن يوفــر ذلــك ً
أيضــا قنــوات وظيفيــة محتملــة
للمبتكريــن الموهوبيــن للتقــدم إلــى الوظائــف الحكوميــة.
 .4التعــاون مــع الجامعــات لتحديــد المشــروعات البحثيــة ذات الصلــة المباشــرة
بتحســين البيانــات الحكوميــة أو التــي تــم إتاحتهــا مــن الجهــات الحكوميــة الداعمة
كــي يتــم إضافتهــا إلــى بيانــات بوابــة بيانات.امــارات.
 .5الوصــول إلــى مجتمعــات رأس المــال المخاطــر ،والشــركات الناشــئة وإخراطهــا
فــي األحــداث والفعاليــات ،واســتخدام البيانــات المفتوحــة التــي تــم إصدارهــا،
والمســاعدة فــي اســتضافة االجتماعــات حــول القطاعــات باســتخدام البيانــات
المفتوحــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن عقــد منتــدى لمبتكــري بيانــات الطاقــة عنــد
نشــر بيانــات جديــدة ،وعــرض البيانــات وتشــجيع اســتخدامها .يمكــن أن يــؤدي ذلــك
إلــى اجتماعــات افتراضيــة شــهرية علــى مســتوى أو منتديــات ســنوية.
 .6تقديــم نمــوذج عبــر اإلنترنــت يســمح للمؤسســات بتقديــم أنمــاط تبيــن كيفيــة
اســتخدامهم للبيانــات أو البيانــات التــي يحتاجونهــا .كخيــار ،يمكــن نشــر طلبــات
البيانــات علــى( )Gitubأو شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ومالحظــة متــى يتــم نشــر
البيانــات المطلوبــة ،ومــن ثــم عــرض أفضــل القصــص الناجحــة فــي اســتخدام
البيانــات.
 .7إنشــاء ارتباطــات عامــة شــهرية ودوريــة مــع تحديثــات علــى بوابــة بيانات.امــارات،
ودمــج اآلراء والتحســينات التــي يتــم طرحهــا مــن موظفــي الخدمــة المدنييــن
والجمهــور؛ االســتمرار فــي تعزيــز وتنميــة مجتمــع مــن العامليــن فــي مجــال
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التكنولوجيــا المدنيــة الملتزميــن بتحســين بوابــة بيانــات ،وتوافرهــا وجودتهــا
واســتمراريتها واســتخدام بيانــات االمــارات.
دعم خبراء وعلماء البيانات
لتحقيــق رؤيــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،يجــب علــى دولــة اإلمــارات أن تتمتــع بخبــرة
فــي مجــال البيانــات ،وأن تدعــم جي ـ ً
ا مــن رواد البيانــات فــي اختصاصــات متعــددة ألن
االبتــكار يتكامــل مــع البيانــات ويعمــان معــً علــى خلــق مســتقبل مزدهــر للمجتمعــات.
ويشــكل النمــو المعرفــي للبيانــات وعلومهــا فــي جميــع التخصصــات جانبــً ال يتجــزأ
مــن النجــاح .كان مــن األهــداف األساســية إلقامــة فعاليــات الهاكاثــون زيــادة معرفــة
المشــاركين وعبــر كافــة إمــارات الدولــة لــدور البيانــات ،وكانــت الــدورات التدريبيــة التــي
قدمــت عاليــة الجــودة ،وســاهمت بشــكل جوهــري فــي النجــاح الــذي تحقــق.
تضمنــت التدريبــات مقدمــات عــن كيفيــة التفكيــر فــي البيانــات المفتوحــة ،أو كيفيــة
تطويــر موقــع إلكترونــي ،أو تطبيــق جــوّ ال .وركــزت الجلســات الفنيــة أكثــر علــى كيفيــة
الحصــول علــى اســتنتاجات مــن البيانــات مــن خــال تحليــل جــداول البيانــات ،واســتخدام
أدوات التمثيــل المرئــي إلــى جانــب التدريــب علــى اســتخدام برامــج الــذكاء االصطناعــي،
والتعامــات الرقميــة (البلــوك تشــين) ،وتحليــات البيانــات الضخمــة.
وعلــى مــدار سلســلة بيانــات مــن أجــل الســعادة ،تــم تقديــم  27تدري ًبــا مميــزًا ،وقــدم
الموظفــون فــي الهاكاثــون ســت دورات تدريبيــة بشــكل مســتمر فــي كل فعاليــة.
ً
ـاء علــى
قــدم أعضــاء القطــاع الخــاص  11نوعً ــا
مختلفــا مــن التدريبــات ،والتــي تنوعــت بنـ ً
الفعاليــة والموقــع .قدمــت الجامعــة األمريكيــة فــي رأس الخيمــة ســت دورات تدريبيــة
لهــذه الفعاليــة ،ومــدرب واحــد للمشــاركة فــي ثــاث فعاليــات إضافيــة .وشــاركت
حكومــة اإلمــارات فــي خمــس دورات تدريبيــة إضافيــة تــم تقديمهــا مــن قبــل كل مــن
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء ،وهيئــة الطــرق والمواصــات ،ودبــي الذكيــة.
وببســاطة ،فــإن نجــاح الهاكاثــون ال يرجــع فقــط إلــى المنتجــات والحلــول التــي
تــم تطويرهــا خــال الفعاليــة بقــدر مــا اســتمد نجاحــه مــن اســتمرارية المشــاركين
وتوســيع نطــاق الفعاليــة إلــى مــا بعــد الحــدث .أعــرب كل مشــارك وفريــق رابــح أو
متأهــل للمنافســة النهائيــة أو تــم تكريمــه عــن رغبتــه فــي معرفــة المزيــد عــن مدونــة
متخصصــة لمجتمــع البيانــات فــي دولــة اإلمــارات ،وعــرض العديــد منهــم المشــاركة
بهــا .إن التعــاون المتواصــل والمســتمر ســيخدم دولــة اإلمــارات والجيــل القــادم.

ملحق  - 1عدد المشاركون في هاكاثون اإلمارات

جامعة عجمان
 عجمان وأمالقيوين

وصــل عــدد المشــاركين الذيــن انضمــوا إلــى الهاكاثونــات الســتة إلــى  1279مشــارك.
وغالبيــة المشــاركين كانــوا مــن النســاء الالتــي وصــل عددهــن إلــى  794مقارنــة بعــدد
 485للرجــال .يوضــح الجــدول  1نســبة المشــاركة فــي كل هاكاثــون والفــرق المؤهلــة
للمرحلــة النهائيــة والموضوعــات التــي يتناولهــا هاكاثــون اإلمــارات.
جدول  .1المشاركة في هاكاثون اإلماراتنورس (الصحة)
المشاركون

موقع
الهاكاثون

عدد
الفرق

جامعة خليفة -
أبوظبي

.1 23 185
.2
.3

جامعة عجمان
(فرع الفجيرة)
-الفجيرة

.1 36 380
.2
.3

الجامعة
األمريكية -
رأس الخيمة
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131

.1 16
.2
.3

الفرق األولى (الفائزين ،والمؤهلين
للمرحلة النهائية ،والفرق المكرمة)
سمارت يو أي إي (التعليم)
دلتا (البيئة)
ديترمينيشن (العالقات االجتماعية)
ميستري (المواصالت)
( DUPM Urban Planningنمط الحياة)
اجرابليك (الصحة)
دبلومات (نمط الحياة)
( Solve itالبيئة)
( Vision of usالتوازن بين الجنسين)
امبيشن (التنمية المستدامة)
اليف سيفيارس (الصحة)
ميديكس (الصحة)
لي كلي (المواصالت)
ناهي (الصحة)
انتلي ستريت (المواصالت)
#هاكسمن (العالقات االجتماعية)
المبتكرون (البيئة)
هابي تك (نمط الحياة)
انرجي اوبتيمايزر (البيئة)
ذا سيكس (التعليم)
فيوتشر ليدرز (البيئة)
طالع (نمط الحياة)
 A4Sوظيفتكس (العالقات االجتماعية)
اتاكرز (نمط الحياة)
سعادة (الصحة)
نورس (الصحة)
بي اس دي ( 2المواصالت)

جامعة الشارقة

جامعة زايد

المشاركون

موقع
الهاكاثون

عدد
الفرق

الفرق األولى (الفائزين ،والمؤهلين
للمرحلة النهائية ،والفرق المكرمة)

 .1 21 157سلسلة (التعليم)
 .2اليف سيفورس (الصحة)
 .3بانشي (الصحة)
اس اس ال اس (التنمية المستدامة)
زيمين (الصحة)
المسعف الذكي (الصحة)
رامز (المواصالت)
ستيبس تو تشينج (العالقات االجتماعية)
اتش اس إي (الصحة)
ماكسويل (الصحة)
 .1 26 149ممتاز (البيئة)
 .2لعبة األفكار (نمط الحياة)
( CPIOF .3التنمية المستدامة)
ساستينوفيتور (البيئة)
إي فاكسين (الصحة)
اسطول (المواصالت)
( 7ALالعالقات االجتماعية)
( EcolMالبيئة)
بالس (الصحة)
( B65:TASالمواصالت)
مجلس الشباب (نمط الحياة)
جايدانس (المواصالت)
تويتجام (المواصالت)
 .1 53 277أستطيع التواصل (التعليم)
( Undiscovered .2البيئة)
 .3وينرز تيم (الصحة)
سكيلد إن (نمط الحياة)
مركز اإلبداع الرقمي (الصحة)
( 925المواصالت)
( MOCCAEالتنمية المستدامة)
آرك (الصحة)
لوغاريتمات (نمط الحياة)
ألفا (التنمية المستدامة)
ستيب اب (التوازن بين الجنسين)
أمبيشن (الصحة)
( Team AIالصحة)
ايدنتاتي هاكرز (نمط الحياة)
هاك اهوليكس (العالقات االجتماعية)
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ملحق  - 2الجنسيات المشاركة في هاكاثون اإلمارات
يمكن اعتبار هاكاثون اإلمارات فعالية عالمية حيث أنه شمل حوالي  50جنسية بين
مشاركيه (جدول .)2
جدول  50 .2جنسية شاركت في هاكاثون اإلمارات
أنتيغوا وباربودا
		
اندورا
		
الجزائر
		
أفغانستان
بنجالديش
		
البحرين
		
استراليا
		
جزيرة أسينشين
الكاميرون
		
بروني
		
البرازيل
		
البوسنة والهرسك
		
إريتريا
األكوادور مصر
جزر القمر
			
كندا
		
ألمانيا
		
فرنسا
		
الفلبين
			
إثيوبيا
		
العراق
		
إيران
		
الهند
			
اليونان
لبنان
		
الكويت
		
كينيا
			
األردن
عمان
		
نيجيريا
		
المغرب
			
ليبيا
		
روسيا
		
بولندا
		
باكستان
السلطة الفلسطينية
		
إسبانيا
جنوب أفريقيا
		
الصومال
		
السعودية
		
سوريا
		
السويد
		
سانت كيتس اند نيفيس السودان
المملكة المتحدة
		
اليمن
		
اإلمارات
			
تونس
				
الواليات المتحدة
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2018

الموضوع

ملحق  - 3الموضوعات والبيانات التي استخدمتها الفرق المؤهلة
يوضــح الجــدول رقــم  3توزيــع  229مشــروع علــى كل موضــوع مــن موضوعــات
الهاكاثــون ،ويحــدد الفائزيــن فــي تلــك الموضوعــات ،ونــوع البيانــات التــي اســتخدمتها
الفــرق المشــاركة.
جــدول  .3الموضوعــات والبيانــات الرئيســية التــي اســتخدمتها الفــرق المؤهلــة
للمرحلــة النهائيــة
		
الموضوع
المواصالت
واالزدحام المروري

الصحة والسالمة
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المشروعات
المقدمة

أنواع البيانات المستخدمة

لي كلي
B65: TAS
انتلي ستريت (المواصالت)
ميستري
اسطول
بي اس دي 2
رامز
925
اليف سيفيارس (الجائزة
الكبرى)
اليف سيفورس (المركز
الثاني)
ميديكس (المركز الثاني)
بانشي (المركز الثالث)
وينرز تيم (المركز الثالث)
اجرابليك
امبيشن
ارك
مركز اإلبداع الرقمي
إي فاكسين
سعادة
اتش اس إي
المسعف الذكي
ماكسويل

هيئة الطرق والمواصالت

عدد وأسباب الوفيات في دولة
اإلمارات بيانات الصحة العالمية

المشروعات
المقدمة

نهج
نورس
بالس
Team AI
زيمين
التنمية المستدامة ( CPIOFالمركز الثالث)
(عصر ما بعد النفط) ألفا
امبيشن
MOCCAE
SSLS
ديترمينيشن (المركز الثالث)
تعزيز العالقات
االجتماعية في دولة A4S Wadhefatics
هاك اهوليكس
اإلمارات
#هاكسمن
7AL
فيوتشر ليدرز (المركز األول)
حماية البيئة
ممتاز (المركز األول)
دلتا (المركز الثاني)
( Undiscoveredالمركز الثاني)
EcoIM
انرجي اوبتيمايزرس
Solve It
ساستينوفيتور
استطيع التواصل (المركز األول)
التعليم
سلسلة (المركز األول)
سمارت يو أي إي (المركز
األول)
ذا سيكس
التوازن بين الجنسين ستيب أب
Vision of Us
تعزيز نمط الحياة
في دولة اإلمارات

لعبة األفكار (المركز الثاني)
طالع (المركز الثاني)
لوغاريتمات
اتاكرز
دبلومات
DUPM Urban Planning
هابي تك
ايدنتدي هاكرز
سكيلد إن
مجلس الشباب

أنواع البيانات المستخدمة
2018

استخدم المشاركون مجموعة
من البيانات للبحث بشكل
واسع في الفرص االقتصادية
الجديدة
استخدمت هذه المشروعات
بيانات تعرض الفرص الجديدة

استخدمت الفرق بيانات تتعلق
بجودة الهواء والتلوث والطاقة
المتجددة ،كما استخدمت
بيانات على مستوى كل إمارة

تناولت هذه المشروعات أفكار
مبتكرة حول أصحاب الهمم
والمساواة في التعليم كما
تناولت تقنيات البلوكتشين.
لو توفر مزيدًا من البيانات حول
التوازن بين الجنسين لساعد
ذلك في وجود فرق أخرى
تعمل في هذا المجال.
ركزت الفرق المشاركة على
تحسين جودة حياة أصحاب
الهمم والشباب وفرص
التطوع وتحويل األموال
عبر الهواتف المتحركة
باإلضافة إلى األمن السيبراني
– وجميعها يتعلق بتعزيز
مستوى السعادة.
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ملحق  - 4قائمة طلبات البيانات
تــم تشــجيع فــرق العمــل علــى البحــث عــن البيانــات مــن بوابــة بيانــات الرســمية (بيانــات.
امــارات) والمواقــع اإللكترونيــة للحكومــات المحليــة لإلمــارات ،وغيرهــا مــن بوابــات
البيانــات المفتوحــة .وعنــد عــدم التمكــن مــن العثــور علــى أي بيانــات مما ســبق ترشــيحه،
تــم تقديــم نمــوذج ويــب مــن جوجــل يتيــح لهــم طلــب المســاعدة فــي العثــور علــى
البيانــات .عمــل فريــق خبــراء البيانــات طــوال الليــل لتقديــم الدعــم لفــرق العمــل لضمــان
نجــاح الفعاليــة .يوضــح الجــدول  4بعــض األمثلــة عــن البيانــات غيــر المتاحــة علــى
المواقــع التــي ســبق ذكرهــا.
جدول  .4طلبات البيانات التي قدمها المشاركون في هاكاثون اإلمارات
موضوع البيانات

الوزارة أو المصدر المقترح

الهدف من نوع البيانات
المطلوبة
تحديد السالمة الصحية المتعلقة
باألمراض المنقولة بالغذاء

الصحة والسالمة

أنواع التأمين الصحي

الصحة والسالمة
عام
النقل والمواصالت
النقل والمواصالت

أجهزة ودوائر الرقابة
الغذائية في الدولة
الصفحات الصفراء(اتصاالت)
الشركة الوطنية للتأمينات
العامة (ش.م.ع).
غرفة التجارة
وزارة الداخلية (الشرطة)
هيئة الطرق والمواصالت

عدد وأنواع الشركات واألعمال
مسح سالمة الطرق والتقارير السنوية
بيانات عامة عن النقل والموصالت
واستخدام الطرق
التركيبة السكانية لعجمان
إحصائيات مرورية

عام
النقل والمواصالت

أوقات االزدحام المروري

النقل والمواصالت

قائمة الطرق في دبي وعدد
الحوادث التي تحدث في كل
طريق كل عام
معدالت الربو المفاجئ

النقل والمواصالت

حكومة عجمان
دليل المركبات في دولة
االمارات
هيئة الطرق والمواصالت,
Here.com, Traffic App APIs
هيئة الطرق والمواصالت,
Here.com, Traffic App APIs

الصحة والسالمة

مجموعة بيانات الربو -
 ;2016 ,2009,2010مجموعة
بيانات المطاعم لعام 2015
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موضوع البيانات

الوزارة أو المصدر المقترح

الهدف من نوع البيانات
المطلوبة
معدل إرساليات اإلسعاف
التدريب األكاديمي

النقل والمواصالت
التعليم

بيانات حول سموم الثعابين في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
عدد الطالب من خريجي الثانوية
العامة ،وعدد الطالب الذين
يلتحقون بالجامعات ،وعدد
الطالب الذين يغيرون تخصصهم
الجامعي ،وقائمة بالبرامج
المتاحة في الدولة
إحصائيات التسوق في دولة
اإلمارات واستخدام بطاقات
االئتمان؛ إحصائيات التسوق
اإللكتروني عبر اإلنترنت؛ وهل
التسوق اإللكتروني أكبر من
التسوق العادي أم ال؟
سجالت الدخول في
المستشفيات الحكومية
الوعي بالهاكاثون في دولة
اإلمارات ،والوعي بالبيانات
المفتوحة

الصحة والسالمة

خدمة اإلسعاف الوطني
بيانات حول مهارات التواصل
لدى طالب دولة اإلمارات
ومستوى الثقة
وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

عدد مزودي الرعاية للمسنين في
دولة اإلمارات
عدد حوادث السيارات الناجمة عن
الضباب سنويًا
مستويات الرطوبة في محطات
جوية معينة في كل إمارة

التعليم

عام

الصحة والسالمة
التعليم

الصحة والسالمة
النقل والمواصالت
البيئة

وزارة الصحة ووقاية
المجتمع
عدد األشخاص الذين عملوا
مع البيانات المفتوحة أو
سمعوا عن الهاكاثون قبل
هذا الحدث
وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

الهدف من نوع البيانات
المطلوبة
استهالك الطاقة (خاصة
المصابيح الكهربائية) التي
تنظمها القطاعات التجارية
والحكومية والخاصة
قيمة األموال التي تنفق على
اإلضاءة في إمارة عجمان والتي
تنظمها القطاعات التجارية
والحكومية والخاصة
إحصائيات عن أنظمة حزام
األمتعة في المطارات
إحصاءات سكانية لمرض السكري
قائمة بالنباتات المحلية في دولة
اإلمارات
بيانات الصحة والسالمة عن
النباتات المحلية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بما في ذلك
القابلية لألكل ،والبيئة والموقع،
والتغذية ،والفوائد الطبية.
عدد الهواتف المتحركة ،واألجهزة
اللوحية ،وأجهزة اآليباد ،وأجهزة
الكمبيوتر المحمول المستخدمة
في دولة اإلمارات
مستويات المياه الجوفية
واالستهالك سنويًا
عدد ونوع تصاريح الدخول الصادرة
وجنسية ُمستلم تصريح الدخول

التوزيع الشهري لمجموعة
البيانات الخاصة ببوابة بيانات
حول األمراض الواجب اإلبالغ عنها
حسب الفئات العمرية والجنسية
عدد الهواتف التي تعطلت بفعل
السقوط
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موضوع البيانات

الوزارة أو المصدر المقترح
2018

االستدامة في
اقتصاد ما بعد
النفط
الهدف من نوع البيانات
المطلوبة

االستدامة في
اقتصاد ما بعد
النفط
عام
الصحة والسالمة
الصحة والسالمة

وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

الصحة والسالمة

التعليم

البيئة
تعزيز نمط الحياة

الصحة والسالمة

تعزيز نمط الحياة

التوزيع الشهري لمجموعة
البيانات الخاصة ببوابة بيانات
حول األمراض الواجب اإلبالغ
عنها حسب الفئات العمرية
والجنسية
وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

عدد ونوع الوظائف المتاحة،
والشركات التي توفر فرص العمل
في دولة اإلمارات ودول أخرى
بيانات من دوائر الصحة حول
األدوية التي تم سحبها من
المرضى ،وبيانات عن األثر
االقتصادي لألدوية التي تم
التخلص منها
نسبة الرجال إلى النساء في
القوى العاملة في دولة اإلمارات
عبر جميع المستويات ومستوى
المدراء التنفيذيين في اإلدارة
العليا.
عدد الطائرات بدون طيار (الدرونز)
المسجلة في دولة اإلمارات ،ونوع
الطاقة التي تستخدمها
بيانات عن مراكز التوحد في دولة
اإلمارات (بما في ذلك المواقع،
وعدد المراكز ،والجهات الراعية)
عدد المرضى الذين يعانون من
اضطراب طيف التوحد
«شيب فايل» لمناطق وأقاليم
دولة اإلمارات (صيغة شعاع
بشكل رقمي بهدف تخزين
الموقع الجغرافي وربطها
بمعلومات)
«شيب فايل» لمواقع األمراض في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
(صيغة شعاع بشكل رقمي
بهدف تخزين الموقع الجغرافي
وربطها بمعلومات)

موضوع البيانات
االستدامة في
اقتصاد ما بعد
النفط
االستدامة في
اقتصاد ما بعد
النفط

الوزارة أو المصدر المقترح

وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

التوازن بين
الجنسين

عام
الصحة والسالمة

وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

الصحة والسالمة

وزارة الصحة ووقاية
المجتمع
الهيئة االتحادية للتنافسية
واالحصاء

عام

الصحة والسالمة

وزارة الصحة ووقاية
المجتمع

اإلمارة
عجمان
وأم القوين

فيمــا يلــي ســرد لجميــع الفــرق الفائــزة ،والمرشــحين النهائييــن بحســب المواضيــع
والمحــاور التــي شــاركوا بهــا .وكانــت المواضيــع األكثــر مشــاركة تلــك التــي توفــر المزيــد
مــن بياناتهــا المنشــورة فــي بوابــة بيانات.امــارات ،وبحــد أقــل البيانــات المنشــورة علــى
الموقــع اإللكترونــي لإلمــارة المعنيــة.
اإلمارة

المرشحون النهائيون

المحور

أبوظبي

سمارت يو أي إي
دلتا
ديترمينيشن
ميستري
DUPM Urban Planning
اجرابليك
دبلومات
Solve it
Vision of us
امبيشن
اليف سيفيارس
ميديكس
لي كلي
ناهي
انتلي ستريت
#هاكسمن
المبتكرون
هابي تك
انرجي اوبتيمايزر
ذا سيكس
فيوتشر ليدرز
طالع
 A4Sوظيفتكس
اتاكرز
سعادة
نورس
بي اس دي 2

التعليم
البيئة
العالقات االجتماعية
النقل والمواصالت
تعزيز نمط الحياة
الصحة
تعزيز نمط الحياة
البيئة
التوازن بين الجنسين
التنمية المستدامة
الصحة
الصحة
النقل والمواصالت
الصحة
النقل والمواصالت
العالقات االجتماعية
البيئة
تعزيز نمط الحياة
البيئة
التعليم
البيئة
تعزيز نمط الحياة
العالقات االجتماعية
تعزيز نمط الحياة
الصحة
الصحة
النقل والمواصالت

الشارقة

رأس الخيمة
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سلسلة
اليف سيفورس
بانشي
اس اس ال اس
زيمين
المسعف الذكي
رامز
ستيبس تو تشينج
اتش اس إي
ماكسويل
ممتاز
لعبة األفكار
CPIOF
ساستينوفيتور
إي فاكسين
اسطول
7AL
EcolM
بالس
B65:TAS
مجلس الشباب
جايدانس
تويتجام
أستطيع التواصل
Undiscovered
وينرز تيم
سكيلد إن
مركز اإلبداع الرقمي
925
MOCCAE
آرك
لوغاريتمات
ألفا
ستيب اب
أمبيشن
Team AI
ايدنتاتي هاكرز
هاك اهوليكس

التعليم
الصحة
الصحة
التنمية المستدامة
الصحة
الصحة
النقل والمواصالت
العالقات االجتماعية
الصحة
الصحة
البيئة
تعزيز نمط الحياة
التنمية المستدامة
البيئة
الصحة
النقل والمواصالت
العالقات االجتماعية
البيئة
الصحة
النقل والمواصالت
تعزيز نمط الحياة
النقل والمواصالت
النقل والمواصالت
التعليم
البيئة
الصحة
تعزيز نمط الحياة
الصحة
النقل والمواصالت
التنمية المستدامة
الصحة
تعزيز نمط الحياة
التنمية المستدامة
التوازن بين الجنسين
الصحة
الصحة
تعزيز نمط الحياة
العالقات االجتماعية
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الفجيرة

المرشحون النهائيون

المحور

دبي
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ملحق  - 6المالمح العامة للهاكاثون 2018
من هم المشاركون في الهاكاثون؟
يمكــن ألي شــخص مقيــم فــي دولــة اإلمــارات المشــاركة فــي الهاكاثــون ،وال يشــترط
تخصصــات أو مهنــة معينــة .المطلــوب فقــط التســجيل عبــر الصفحــة اإللكترونيــة .ومن
األفضــل أن يتــم التســجيل علــى شــكل فــرق وليــس أفــرادًا ،ولكــن التســجيل الفــردي
مرحــب بــه علــى أيــة حــال.
لماذا «بيانات من أجل السعادة»؟
وضعــت القيــادة الرشــيدة ســعادة المجتمــع فــي مقدمــة أهدافهــا التــي تضمنتهــا
اســتراتيجيات الدولــة وخططهــا المختلفــة .مــن هنــا جــاء اختيارنــا لشــعار الهاكاثــون:
«بيانــات مــن أجــل الســعادة».
أماكن إقامة هاكاثون اإلمارات
تقــام ســتة هاكاثونــات فــي إمــارات الدولــة الســبع ،علــى أن يكــون فــي كل إمــارة
هاكاثــون واحــد ،باســتثناء أم القيويــن وعجمــان حيــث ستشــتركان فــي هاكاثــون واحــد.
وفيمــا يلــي أماكــن انعقــاد الهاكاثــون فــي كل إمــارة:

الهاكاثون

الموقع

هاكاثون أبوظبي
هاكاثون رأس الخيمة
هاكاثون الفجيرة
هاكاثون الشارقة
هاكاثون عجمان وأم القيوين
هاكاثون دبي

جامعة خليفة
الجامعة األمريكية برأس الخيمة
جامعة عجمان ،فرع الفجيرة
جامعة الشارقة
جامعة عجمان ،فرع عجمان
جامعة زايد
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مواعيد هاكاثون اإلمارات
يقــام هاكاثــون اإلمــارات خــال الفتــرة مــن  4فبرايــر إلــى  27فبرايــر  2018فــي ســتة
نســخ بإمــارات الدولــة الســبع ،ويقــام الحفــل النهائــي فــي  4مــارس  ،2018الــذي يتزامــن
مــع احتفــاالت العالــم باليــوم العالمــي للبيانــات المفتوحــة .وفيمــا يلــي مواعيــد كل
هاكاثــون فــي اإلمــارات المختلفــة:
الهاكاثون

الموقع

هاكاثون أبوظبي
هاكاثون رأس الخيمة
هاكاثون الفجيرة
هاكاثون الشارقة
هاكاثون عجمان وأم القيوين
هاكاثون دبي

من  6-4فبراير 2018
من  13-11فبراير 2018
من  13-11فبراير 2018
من  20-18فبراير 2018
من  21-19فبراير 2018
من  27-25فبراير 2018

المدة الزمنية لكل هاكاثون
يقــام كل هاكاثــون علــى مــدى  3أيــام ،علــى أن يكــون اليــوم األول مخصصــً للتدريــب.
فــي هــذا اليــوم ســيقوم فريــق الخبــراء بتوعيــة المشــاركين حــول ماهيــة الهاكاثــون،
وكيفيــة العمــل ضمــن فــرق لتطويــر األفــكار والتعامــل مــع البيانــات .كمــا ســيتم
تدريبهــم علــى كيفيــة مــزج البيانــات معــً ،وتحليلهــا للخــروج بأنمــاط تســاعد فــي بلــورة
أفــكار وحلــول.
وفــي اليوميــن الثانــي والثالــث ســينهمك المشــاركون فــي العمــل ضمــن فــرق يتشــكل
كل منهــا مــن  6-4أعضــاء ،حيــث ســيقومون بدراســة البيانــات المتاحــة ،وســيقوم كل
منهــم بالنظــر إلــى البيانــات مــن زاويتــه الخاصــة .فمثـ ً
ا ينظــر اإلعالمــي للبيانــات بطريقة
تختلــف عــن نظــرة الخبيــر الصحــي أو المشــتغل فــي مجــال البيئــة إلــخ.
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البيانات المتاحة في الهاكاثون
هــي بيانــات توفرهــا إدارة هاكاثــون اإلمــارات مــن المســتندات والمصــادر التي تم نشــرها،
أو مــن مصــادر عبــر اإلنترنــت ،أو مــن بوابــة البيانــات المفتوحــة لحكومــة دولــة اإلمارات.
المالبس المستخدمة في الهاكاثون
ال تتطلــب المشــاركة فــي الهاكاثــون ارتــداء مالبــس رســمية ،حيــث يمكنــك ارتــداء
المالبــس المريحــة التــي تفضلهــا ،علــى أن تكــون متوافقــة مــع أي شــروط تضعهــا
الجهــة المســتضيفة للهاكاثــون.
الكومبيوتر الشخصي
علــى جميــع المشــاركين فــي الهاكاثــون إحضــار جهــاز كمبيوتــر محمــول خــاص بهــم،
وأن يتوفــر لــدى كل فريــق الحــد األدنــى الــازم مــن تلــك األجهــزة لضمــان سالســة
العمــل ،وإن تعــذر ذلــك يرجــى الرجــوع إلــى الجهــة المنظمــة للتنســيق معهــا.
الفرق المشاركة في الهاكاثون
تتــم المشــاركة بالهاكاثــون فــي شــكل فــرق ،ويتكــون كل فريــق مــن  6-4أعضــاء.
ويمكــن للمشــاركين أن يســجلوا باســم فريــق واحــد أو كأفــراد .وبالنســبة لألفــراد
ســيتم التنســيق معهــم لتكويــن فــرق مــن بينهــم.

التحكيم
تتــم عمليــة التحكيــم عــن طريــق لجنــة تحكيــم تتألــف مــن خمســة خبــراء متخصصين
فــي المجــاالت التــي يتناولهــا الهاكاثــون ،حيــث ترتكــز مهمتهــا فــي تقييــم ومناقشــة
األفــكار المقدمــة مــن الفــرق المشــاركة.
معايير التقييم
فــي اليــوم النهائــي لــكل هاكاثــون ،تقــدم الفــرق أعمالهــا إلــى هيئــة التحكيــم ،ويتــم
تقييــم األعمــال علــى أســاس المعاييــر التاليــة:
•
•
•
•

كفــاءة اســتخدام البيانــات المفتوحــة المتاحــة عــن دولــة اإلمــارات لتنفيــذ الحــل
المبتكــر
مســاهمة الحلــول المبتكــرة فــي تحســين حيــاة النــاس وســعادتهم فــي دولــة
اإلمــارات
مستوى عرض وتقديم المنتج
مستوى اإلبداع في المنتج واستدامته واحتمالية تقبل الناس له واستخدامه

األنشطة الترفيهية أثناء الهاكاثون
توجــد بعــض األنشــطة الترفيهيــة أثنــاء الهاكاثــون وهــي تختلــف باختــاف الجهــة
المســتضيفة للهاكاثــون .ويتعيــن أن تكــون األنشــطة الترفيهيــة متوافقــة مــع األنظمة
المتبعــة لــدى الجهــة المســتضيفة.
الوجبات
توفــر الجهــة المنظمــة والجهــات المســتضيفة الوجبــات الخفيفــة علــى مــدى األيــام
الثالثــة للهاكاثــون.
المواصالت
ال توفــر الجهــة المنظمــة وال الجهــات المســتضيفة وســائل مواصــات لموقــع
الهاكاثــون .لذلــك يعتمــد كل فريــق أو فــرد مشــارك علــى نفســه فــي الوصــول إلــى
موقــع الهاكاثــون.
النوم والراحة
يمكــن للمشــاركين الذهــاب إلــى المنــزل للنــوم أو أخــذ قســط مــن الراحــة ،وفــي عــدد
مــن مواقــع الهاكاثــون تتوافــر أماكــن للراحــة .وقــد تســتمر الفــرق فــي العمــل حتــى
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وقــت متأخــر مــن الليــل فــي حــال ســمحت إدارة الجامعــة المســتضيفة .وبوســع
المشــاركين الترتيــب لتنفيــذ األعمــال مــن المنــزل ،ولكــن ال بــد مــن تواجــد فــرد واحــد
علــى األقــل مــن كل فريــق حتــى نهايــة الهاكاثــون لتقديــم الحلــول واألفــكار المبتكــرة.
وســيكون فريــق المشــرفين جاهــزًا للــرد علــى أي استفســارات تفصيليــة حــول هــذا األمــر
خــال أيــام الهاكاثــون.
المشاركة عبر اإلنترنت
ال تتوفــر فرصــة المشــاركة عبــر اإلنترنــت مــن خــارج الدولــة .وإذا كنــت مقيمــً بدولــة
اإلمــارات ولكنــك غيــر قــادر علــى الحضــور ،يمكنــك االنضمــام عبــر اإلنترنــت ،بشــرط
تواجــد عضــو واحــد علــى األقــل مــن الفريــق فــي بدايــة ونهايــة الهاكاثــون لتقديــم
الفكــرة أو الحــل المبتكــر.
مواصفات المحكمين
• يمكــن أن تكــون للمحكميــن خبــرات فــي مجــاالت مختلفــة ،ولكــن يفضــل
المحكــم الــذي لديــه خبــرة فــي موضوعــات الهاكاثــون الرئيســية :المواصــات
واالزدحــام المــروري ،والصحــة والســامة ،والتنميــة المســتدامة (عصــر مــا بعــد
النفــط) ،والبيئــة وتغيــر المنــاخ ،والتعليــم ،والتــوازن بيــن الجنســين ،وتعزيــز العالقــات
االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات ،وتعزيــز نمــط الحيــاة.
• يتوجــب علــى القاضــي أن تكــون لديــه الخبــرة الالزمــة لتقييــم الحلــول المقدمــة
علــى أســاس معاييــر التحكيــم التــي تشــمل :التطــور التقنــي ،والتســويق وتطويــر
األعمــال.
• علــى الرغــم مــن أن التخصــص التقنــي ليــس إلزاميــا ،إال أن اإللمــام باألمــور التقنيــة
يمثــل قيمــة مضافــة.
• يجــب أن يكــون المحكمــون ملميــن باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لفهــم العــروض
المقدمــة باللغتيــن.
مواصفات/أدوار المشرفين
• يتواجــد مشــرفون متخصصــون فــي مجــاالت مختلفــة طــوال مــدة الهاكاثــون
لتوفيــر اإلرشــادات والدعــم الــازم للفــرق المشــاركة مــن أجــل االســتغالل األمثــل
للوقــت القصيــر المتــاح.
• لضمــان حصــول الفــرق المشــاركة علــى الدعــم الكافــي ،وعــدم إغــراق المشــرفين
بالطلبــات ،فإننــا نســتهدف توفيــر مشــرف واحــد لــكل أربعــة فــرق ،أو مشــرف واحــد
لــكل  20مشــترك.
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•

•
•

يفضــل المشــرفون الذيــن لديهــم خبــرة فــي موضوعــات الهاكاثــون الرئيســية:
المواصــات واالزدحــام المــروري ،والصحــة والســامة ،والتنميــة المســتدامة (عصــر
مــا بعــد النفــط) ،والبيئــة وتغيــر المنــاخ ،والتعليــم ،والتــوازن بيــن الجنســين ،وتعزيــز
العالقــات االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات ،وتعزيــز نمــط الحيــاة .يفضــل أن يكــون
المشــرفون ملميــن باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة للتواصــل مــع المشــاركين
باللغتيــن.
نأمــل أن يتواجــد المشــرفون خــال يومــي الهاكاثــون .ومــع ذلــك ،إذا لــم يكــن
ذلــك ممكنــا ،نقتــرح حضورهــم صباحــا ،حيــث تقــوم الفــرق بإعــداد مشــاريعها ،ثــم
يتابعــون المشــاركين ويقدمــون لهــم المشــورة عبــر اإلنترنــت خــال الحــدث.
ال يكون المشرفون جزءًا من أي فريق.
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المدربون
ال يقتصــر هاكاثــون اإلمــارات (بيانــات مــن أجــل الســعادة) علــى البحــث عــن حلــول
متميــزة فقــط ،ولكنــه يهــدف إلــى تنميــة القــدرات واإللمــام بمهــارات تحليــل البيانــات
مــن أجــل المســتقبل .يتضمــن اليــوم األول للهاكاثــون تدريبــات تمهيديــة علــى عــدد
مــن الموضوعــات فــي مجــال تحليــل وعــرض البيانــات ،ومقدمــة عــن المجــاالت الجديــدة
التــي تتطــور بســرعة عاليــة مثــل :إنترنــت األشــياء ،والبلــوك تشــين ،والــذكاء االصطناعــي.
ويتضمــن التدريــب أيضــا توجيهــات بشــأن كيفيــة إيجــاد واســتخدام وتحســين البيانــات
المتاحــة عــن دولــة اإلمــارات.
ســوف نوفــر عــدد مــن الخيــارات لتدريــب المشــاركين ،ويفضــل قيــام الجهــات بترشــيح
مدربيــن لتدريــب مجموعــات مــن الطلبــة أو المشــاركين .ويســتمر التدريــب لمــدة تتــراوح
بيــن ســاعتان و  3ســاعات ،وهــو يوفــر المعلومــات الالزمــة لإللمــام بمجــاالت التحــدي
التــي يتناولهــا الهاكاثــون .وســوف يتــم ربــط أفضــل التدريبــات بأحــد المشــاريع أو
األعمــال القائمــة لمتابعتــه خــال فتــرة الهاكاثــون.

قادة الفرق
تعمــل هيئــة تنظيــم االتصــاالت والهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء لتوفيــر
مجموعــات البيانــات المفتوحــة للمشــاركين.
وفــي النهايــة نرجــو مــن الجهــات المشــاركة ترشــيح أســاتذة وخريجيــن وأي أشــخاص
آخريــن لديهــم مشــروع حالــي يســتفيد مــن دعــم المتطوعيــن ،الــذي يشــمل تنســيق
مجموعــات البيانــات ،وتوســيع عمليــة تحليــل تلــك البيانــات ،وتطويــر خطــة تســويقية
وإعالميــة لنشــر األعمــال الجيــدة .وهــذا يضمــن تحقيــق نجاحــا كبيــرا ،ألن أفضــل الحلــول
المبتكــرة فــي الهاكاثــون هــي تلــك التــي تخــرج مــن فــرق لهــا قائــد يحفزهــم علــى
العمــل.
المتطوعون:
يلتحــق الطلبــة المتطوعــون إلجــراء عمليــات التســجيل وتوفيــر اإلرشــادات للمشــاركين،
وقــد تســند إليهــم أدوار ومهــام أخــرى عنــد الحاجــة.
ال يحتــاج المتطوعــون الحضــور طــوال مــدة الهاكاثــون ويرحــب بهــم للمشــاركة فــي
التدريبــات.
المشاهدون
نرحــب بحضــور أي أشــخاص للمشــاهدة فقــط لفتــرات قصيــرة .ونوصــي بحضورهــم
الكلمــة االفتتاحيــة فــي اليــوم الثانــي وجلســة التحكيــم فــي ختــام اليــوم النهائــي
ومعرفــة المزيــد عــن هاكاثــون اإلمــارات (بيانــات مــن أجــل الســعادة).
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