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الشريك األكاديمي

اإلبداع في العمل الحكومي
تجارب عالمية وزيارات ميدانية لحكومة دبي

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية   

ه  17 - 21 فبراير 2019 م

نبذة عن البرنامج
 شــهدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي طفــرات اقتصاديــة ألقــت

خــال للمنطقــة  اإلداريــة  المنظومــة  علــى  اإليجابيــة   بظالهــا 

 العقــود القليلــة الماضيــة. وعلــى خلفيــة مــا تتســم بــه العاقــة بيــن

 دول المجلــس علــى مــر الســنوات، تســتمر جهــود التعــاون والتــآزر

 وتبــادل المعرفــة والخبــرات بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة فــي

 المنطقــة، ومــن هــذا المنطلــق كانــت فكــرة البرنامــج والــذي يســعى

 إلــى تمكيــن القيــادات والكــوادر المتميــزة الواعــدة ذات الخبــرة مــن

 التعامــل مــع التحديــات المعاصــرة للعمــل الحكومــي، واالرتقــاء

الحكومــي، األداء  دعــم  فــي  والمســاهمة  المؤسســي   بــاألداء 

 وذلــك بالتركيــز علــى عــدد مــن الموضوعــات األساســية وتناولهــا

 باســتخدام منهــج تدريبــي متكامــل يعــزز المشــاركة التفاعليــة وتبــادل

 الخبــرات بيــن القيــادات العربيــة المشــاركة االطــاع علــى أفضــل

.التجــارب وممارســات األداء الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات

أهداف البرنامج

تتلخص أهداف البرنامج في ما يلي :
القطــاع  « قــادة  مــن  للمشــاركين  الفرديــة  المعرفــة  إثــراء 

. مــي لحكو ا
مــن  « وتمكينهــم  المشــاركين  لــدى  العمليــة  القــدرة  تعزيــز 

التطبيــق الفعــال ألفضــل الممارســات فــي مجــال القيــادة 
واإلدارة. واالســتراتيجية 

ــات والفــرص المتاحــة فــي  « ــى التحدي تعريــف المشــاركين عل
ــة.  ــة والمــدن الذكي تطبيقــات الحكومــة الذكي

بنــاء شــبكة عاقــات حكوميــة وتمكيــن التواصــل اإليجابــي  «
بيــن القيــادات الوســطى والعليــا فــي القطــاع الحكومــي 

العربــي.
عــام  « العالميــة بشــكل  الممارســات  أفضــل  علــى  االطــاع 

وممارســات المؤسســات الحكوميــة اإلماراتيــة بشــكل خــاص 

للتعــرف علــى أســباب النجــاح وفــرص التطويــر.

الشركاء اإلستراتجيين
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التوجه االستراتيجي واستشراف المستقبل. 1
أ .د. على سباع المري

ســيتم خــال هــذه الورشــة التطــرق إلــى مفهــوم القيــادة االســتراتيجية 
لمــا لــه مــن أهميــة وتأثيــر علــى األداء الحكومــي، بحيــث يتــم اســتعراض 
األســاليب الحديثــة فــي القيــادة بــدًء مــن تحديــد األولويــات ووضــع 
الرؤيــة إلــى التحفيــز والتنفيــذ. وتركــز هــذه الورشــة علــى مدرســة اإلدارة 
االســتفادة  علــى  تعتمــد  والتــي  الحكومــي  العمــل  فــي  اإلماراتيــة 
ــًا.  ــز منهــا محلي ــع المتمي ــداع فــي تطوي ــة مــع االب مــن التجــارب العالمي
يصاحــب ذلــك اســتنباط أســاليب قياديــة وطنيــة تائــم البيئــة اإلماراتيــة.  

قيادات مبدعة لمستقبل مستدام. 2
البروفيسور. رائد عوالمة

إن القيــادات الوطنيــة المؤهلــة والخبيــرة هــي المحــرك الفعــال لتحقيــق 
رؤيــة الحكومــات، والوصــول لحكومــة المســتقبل، تهــدف هــذه الورشــة 
إلــى تحديــد عناصــر النجــاح الرئيســية لتميــز الحكومــات بشــكل عــام وهــي 
)بنــاء القيــادات الحكوميــة، وحوكمــة األداء المؤسســي, والتوجــه نحــو 
اإلبــداع واستشــراف المســتقبل( باإلضافــة إلــى أنــه ســيتم خــال هــذه 
الورشــة التطــرق إلــى مفهــوم القيــادة االســتراتيجية لمــا لــه مــن أهميــة 
وتأثيــر علــى األداء الحكومــي، بحيــث يتــم اســتعراض األســاليب الحديثة 
فــي القيــادة بــدءًا مــن تحديــد األولويــات ووضــع الرؤيــة إلــى التحفيــز 

والتنفيذ.

حكومات ذكية خدمات ذكية . 3
أ. فادي سالم

النمــو  دعــم  فــي  الحكومــي  القطــاع  يلعبــه  الــذي  الهــام  الــدور  إن 
المســتدام وتطويــر المــدن يزيــد مــن ضــرورة التفكيــر اإلبداعــي للتحــول 
للنمــاذج األكثــر ذكاًء وأكثــر اســتجابًة الحتياجــات المتعامليــن. الحكومــات 
النظــم،  لتغييــر  والناشــئة  الحديثــة  التقنيــات  اليــوم  تســتغل  الذكيــة 
ولتعزيــز القــدرات، وذلــك لتقديــم خدمــات اســتثنائية. تــم تصميــم هــذه 
الورشــة للتركيــز علــى مفهــوم الحكومــة الذكيــة وأســاليبها المختلفــة 
والعوامــل الرئيســية لتطبيقهــا الفعــال لتقديــم خدمــات رياديــة وذلــك 
اســتنادًا إلــى أهــم دراســات الحــاالت العالميــة والتطبيقــات الرياديــة 

فــي هــذا المجــال

منظمة تقييم الخدمات الحكومية بنظام النجوم. 4
د. أحمد الشحي

العالــم  فــي  األولــى  الدولــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تعــد 
التــي تتبنــى تصنيــف مراكــز ســعادة المتعامليــن وفــق نظــام النجــوم 
العالمــي الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه  ــة رئيــس مجلــس ال مكتــوم نائــب رئيــس الدول
اللــه”، بهــدف إعــادة صياغــة مفهــوم مبتكــر وإطــار متكامــل لتقديــم 
الخدمــات الحكوميــة ورفــع كفاءتهــا إلــى أفضــل المســتويات العالميــة. 
تــم تصميــم هــــذه الورشــة للتعــرف علــى أهــم المحــاور واألساســيات 

إلســعاد المتعامليــن بنظــام النجــوم العالمــي للخدمــات.

تحليل البيانات لدعم اتخاذ قرارات تحسين األداء. 5
د. محمد مصطفى محمود

قــدرات  بنــاء  فــي  األداء  إدارة  لنظــم  الحقيقيــة  األهميــة  تقتصــر  ال 
المنظمــة فــي تحديــد أهــم المؤشــرات الحرجــة التــي تعكــس مســتويات 
ــة  ــة عــن هــذه المؤشــرات بصــورة دوري ــات تفصيلي ــع بيان األداء وتجمي
لرصدهــا فــي لوحــة مؤشــرات القيــاس. ولكــن تكمــن القيمــة الحقيقيــة 
لنظــم إدارة األداء فــي تحليــل بيانــات األداء بصــورة ذكيــة تســاعد علــى 
ــة بمــا  ــد مجــاالت التحســين الممكن ــة وتحدي فهــم محــركات األداء الذكي
ــي فــي  ــق تحســين فعل ــة الازمــة لتحقي ــاذ القــرارات اإلداري يدعــم اتخ
ينبغــي  التــي  الممارســات  أفضــل  واســتخاص  األداء,  مســتويات 

علــى المنظمــة تبنيهــا لضمــان اســتدامة تحســين األداء.

رؤيــة . 6 تحقيــق  فــي  األداء  لقيــاس  الوطنــي  المركــز  دور 
2030 المملكــة 

أ . إبراهيم نيازي
منصة األداء الدولية «
قياس تجربة المواطن “وطني” «
التخطيــط اإلســتراتيجي  « الحكوميــة فــي  قيــاس نضــج األجهــزة 

األداء وإدارة 

المحاور الرئيسية للبرنامج
أواًل: ورش العمل
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s  األجنــدة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، الهيئــة االتحاديــة
اإلحصــاء للتنافســية 

تعتبــر الهيئــة هــي المصــدر الرئيســي لإلحصــاءات الوطنيــة والجهــة 
المنوطــة بــكل مــا يتعلــق بالتنافســية الوطنيــة والعالميــة مثــل التقاريــر 
العالميــة والدراســات االســتقصائية والمعلومــات. ســوف نســتعرض 
فــي هــذه الزيــارة الــدور الرئيســي الــذي تقــوم بــه رؤيــة الهيئــة علــى بنــاء 
نظــام إحصائــي وطنــي متكامــل متميــز ورائــد علــى مســتوى العالــم 
لتعزيــز مكانــة الدولــة ضمــن مؤشــرات التنافســية العالميــة وتحقيــق 
المعلومــات  وتحليــل  تصنيــف  إلــى  اســتنادًا  المســتدامة،  التنميــة 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون  التنافســية  اإلحصائيــة ومؤشــرات 

والســلطات المختصــة، والعمــل علــى توفيرهــا وإتاحتهــا.

s المسرعات الحكومية االتحادية

تــم تصميــم هــــذه الزيــارة للتعــرف علــى مفهــــوم تشــيكل المســرعات 
الحكوميــة كمنصــة عمــل الفــرق الحكوميــة مــن مختلــف الجهــات فــي 
الدولــة لمعالجــة التحديــات وإنجــاز األهــداف الطموحــة خــال مــدد زمنيــة 
الوطنيــة،  المؤشــرات  هــي  رئيســية  مجــاالت  أربعــة  فــي  قصيــرة، 
والسياســات، والبرامــج، والخدمــات، ستســاهم المســرعات الحكوميــة 
فــي تســريع إنجــاز المشــاريع والقوانيــن والسياســات، وترســيخ ثقافــة 
الريــادة واالبتــكار فــي القطــاع الحكومــي، وتشــجيع التكامــل مــا بيــن 

ــة المختلفــة والقطــاع الخــاص. الجهــات الحكومي

s مختبرات اإلبداع، دبي المستقبل، الذكاء االصطناعي

استشــــراف  مفهــــوم  علــى  للتعــرف  الزيــارة  هــــذه  تصميــم  تــم 
المســــتقبل فــــي القطــــاع العـــام، واالطــاع علــى أهـــم النظريـــات 
العلميـــة الداعمـــة لتوجهــات مســـتقبلنا القـــادم، والـــذي مـــن شـــأنه أن 
ــك، ســيتم التركيــز  ــذة. إضافــة إلــى ذل ــا المتخـ يؤثــر فــي دقـــة قراراتنـ
علــى أهـــم وأنجــح أدوات استشـــراف المســـتقبل المســـتخدمة فـــي 
المؤسســـات العالميـــة الرائـــدة تمهيـــدًا لوضـــع خطـــة اســـتراتيجية وفق 
رؤيـــة مســـتقبلية واضحـــة، وبنـــاء سيناريوهات مستقبلية مبتكرة تكون 

ركيــزة أساســية فــي العمــل الحكومــي. 

ثانيًا: الزيارات الميدانية
زيــارات خاصــة لمؤسســات مختــارة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لاطــاع علــى واقــع التجربــة العملــي وأفضــل التطبيقــات فــي اإلدارة الحكوميــة، 
والتعــرف علــى النخبــة مــن القيــادات مــن ذوي الخبــرات العمليــة الواســعة الذيــن ســاهموا بشــكل فعــال فــي تطويــر المؤسســات الحكوميــة بدولــة 

اإلمــارات، علــى النحــو التالــي:

المستهدفون
يســتهدف البرنامــج القيــادات الحكوميــة ذات الكفــاءة العاليــة لصقــل 

مهاراتهــم فــي القطــاع الحكومــي, وتدريبهــم علــى أدوات القيــادة 

واإلدارة المعاصــرة وإثــراء معرفتهــم عبــر االطــاع علــى أفضــل 

الممارســات العالميــة بشــكل عــام وممارســات الحكومــة اإلماراتيــة 

بشــكل خــاص للتعــرف علــى أســباب النجــاح وفــرص التطويــر.
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المتحدثون

جدول البرنامج

د. علي سباع المري
المدير التنفيذي

البروفيسور رائد عوالمة
عميد

د. أحمد الشحي
مستشار أول الجودة والتميز

أ. ابراهيم عبدالعزيز نياز
المدير العام المكلف
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08:30 AM

08:45 AM
10:30 AM

10:30 AM
11:00 AM

11:00  AM
12:30 PM
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حكومات ذكية خدمات 
ذكية

 اإلثنين
زيارات ميدانية

األجندة الوطنية للتنمية 
 المستدامة،

 الهيئة اإلتحادية 
للتنافسية واإلحصاء

المسرعات الحكومية 
االتحادية

مختبرات اإلبداع، دبي 
المستقبل، الذكاء 

األصطناعي

 الثاثاء
 زيارات ميدانية
+ ورشة عمل

محاكم مركز دبي المالي
 ورشة عمل 

»منظمة تقييم الخدمات 
الحكومية بنظام النجوم«

 استكمال الورشة 
»منظمة تقييم الخدمات 
الحكومية بنظام النجوم«

 األربعاء
ورش عمل

تحليل البيانات لدعم اتخاذ 
قرارات تحسين األداء

تحليل البيانات لدعم اتخاذ 
قرارات تحسين األداء

تحليل البيانات لدعم اتخاذ 
قرارات تحسين األداء

 الخميس
قياس تجربة المواطن منصة األداء الدوليةورش عمل

»وطني«

قياس نضج األجهزة 
الحكومية في التخطيط 
اإلستراتيجي وإدارة اإلداء

سجل اآلن

د. محمد مصطفى محمود
المدير التنفيذي

أ. فادي سالم
مدير إدارة البحوث واالستشارات

استثمار البرنامج
3,750 دوالر امريكيقبل 30 يناير

4,050 دوالر امريكيبعد 30 يناير

s يحصل المشارك على شهادة معتمدة من كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
r ال تشمل التاشيرة واالقامة وتذاكر الطيران


