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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
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رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

مقدمة
تزاحمــت اإلبداعــات والمبــادرات والخطــوات االســتباقية فــي الســنوات األخيــرة مــن قبــل حكومــة دولــة اإلمــارات
وحكومــة دبــي إســتجابة للمتغيــرات المعاصــرة و رغبــة باالســتفادة مــن التقنيــات المتقدمــة بهــدف صناعــة
«حكومــة المســتقبل» وقيــادة التغييــر علــى مســتوى حكومــات العالــم .بــدأت المالمــح األوليــة لحكومــة
المســتقبل تتبلــور علــى شــكل ابتــكار وخدمــات متميــزة وســعادة ومــدن ذكيــة وشــراكة فعليــة مــع القطــاع
الخــاص ،كمــا بــدأت مســرعات االبتــكار تعمــل ،والتطبيقــات الذكيــة تتزاحــم والخدمــات الحكوميــة تصــل النجــوم
الســبع والتميــز الحكوميــة يشــكل جيلــه الرابــع.
مســؤوليات وأعبــاء جديــدة تفرضهــا تحديــات التغييــر وثــورة
ومــع تســارع الزمــن تتحمــل القيــادات الحكوميــة
ّ
تقنيــات المعلومــات واالتصــال وارتفــاع ســقف التطلعــات مــن جميــع المعنييــن ،وتــؤدي هذه العوامــل مجتمعة
إلــى ضــرورة دعــم وتمكيــن الرؤســاء وكبــار المديريــن والمســؤولين التنفيذيــن للتعامــل مــع هــذه التحديــات
والتغييــرات وتطويعهــا لخدمــة واقــع العمــل الحكومــي وتحقيــق الــرؤى المســتقبلية للدولــة.
رحلــة المســتقبل ،برنامــج تعليمــي مبتكــر لقيــادات حكومــة دبــي يأخذهــم فــي رحلــة لعــدد مــن المحطــات

المهمــة تمتــد بيــن األرض والمريــخ بيــن الواقــع والمســتقبل ،حيــث يســعى البرنامــج لتمكيــن قيــادات حكومــة
المســتقبل وتزويدهــم بآخــر التطــورات فــي اإلدارة الحكوميــة والمســتجدات التقنيــة واطالعهــم عــن قــرب علــى
المبــادرات الحكوميــة الجديــدة مــن مــدن ذكيــة وبيانــات مفتوحــة وابتــكار واستشــراف للمســتقبل وتوجهــات
حديثــة فــي التميــز المؤسســي وغيرهــا ،وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة الراعيــة لهــذه المبــادرات.
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أهداف البرنامج
•االطالع عن قرب على المبادرات الحكومية الرائدة التي تشكل المستقبل الحكومي.
•رسم سيناريوهات مستقبل دبي ،واقتراح مبادرات حكومية مبتكرة.
•االطالع على تقنيات المستقبل ،وتأثيراتها على الخدمات الحكومية المستقبلية.
•االطالع على أفضل الممارسات العالمية.
•مالمسة واقع العمل الحكومي وتحليل التحديات ومناقشة الحلول.
•تقوية العالقات ودعم روح الفريق وتبادل اآلراء واالقتراحات بين القيادات الحكومية.

فئة القيادات المستهدفة
صمــم البرنامــج بهــدف التركيــز علــى قيــادات الصــف األول فــي حكومــة دبــي (مديــري العمــوم والمديريــن
التنفيذييــن) ،حيــث يأخــذ البرنامــج فــي عيــن االعتبــار الخبــرات العمليــة المتراكمــة لــدى هــذه الفئــة مــن القــادة
وكذلــك الضغوطــات التــي تفرضهــا المســؤوليات علــى أوقاتهــم والتزاماتهــم المتعــددة.

مدة البرنامج
يتضمــن البرنامــج  9محطــات يتــم تغطيتهــا خــال  11يــوم ( 5أيــام عمــل و 6أيــام مــن إجــازات آخــر األســبوع)،
موزعــة علــى  4أشــهر تبــدأ مــن شــهر فبرايــر  ،2017بحيــث تطــرح محــاور البرنامــج والمــادة العلميــة بطريقــة
مكثفــة مــع اتبــاع أســلوب النقــاش وفــرق العمــل مــن أجــل تعزيــز وتبــادل الخبــرات.
ينتهــي البرنامــج بمحطتيــن دوليتيــن لزيــارة كوريــا الجنوبيــة واليابــان فــي رحلــة تســتغرق  5أيــام عمــل لالطــاع
علــى أفضــل الممارســات العالميــة (يتــم اإلعــداد لهــا الحقــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة) .
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
• ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
• اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

• ﺧﻄﺔ دﺑﻲ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ

• ﺧﻄﺔ دﺑﻲ2021
• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

• اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
• ﻣﺴﺮﻋﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر

• اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
• إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

• اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ

• اﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
• ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻹﺑﺘﻜﺎر

• ﻣﺴﺒﺎر اﻷﻣﻞ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
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المحطة األولى :كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
“تحديات العمل الحكومي ،القيادة االستراتيجية”

انطلقــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة عــام  2005برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،لتكــون أول مؤسســة
أكاديميــة بحثيــة متخصصــة فــي اإلدارة الحكوميــة والسياســات العامــة مــن نوعهــا فــي الوطن العربــي ،حيــث
تســعى الكليــة لدعــم مســيرة التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي ،وبنــاء قــادة المســتقبل،
اضافــة الــى دعــم تطويــر السياســات العامــة ،مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة
واألبحــاث والدراســات.
تعتبــر هــذه المحطــة القاعــدة األساســية النطــاق رحلــة المســتقبل نحــو المحطــات األخــرى وذلــك بتركيزهــا علــى
مناقشــة المفاهيــم األساســية للعمــل الحكومــي والتحديــات التــي يواجههــا ،إضافــة إلــى عــرض الســيناريوهات
والمالمــح الرئيســية لحكومــة المســتقبل التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي
بدايــة عــام  2016مــن أجــل ترســيخ قواعــد جديــدة ورياديــة فــي العمــل الحكومــي.
كمــا ســيتم خــال هــذه المحطــة التطــرق إلــى مفهــوم القيــادة االســتراتيجية لمــا لــه مــن أهميــة وتأثيــر علــى األداء
ـدء مــن تحديــد األولويــات ووضــع الرؤيــة
الحكومــي ،بحيــث يتــم اســتعراض األســاليب الحديثــة فــي القيــادة بـ ً
إلــى التحفيــز والتنفيــذ .ويركــز هــذا المحــور علــى مدرســة اإلدارة االماراتيــة فــي العمــل الحكومــي والتــي تعتمــد
علــى االســتفادة مــن التجــارب العالميــة مــع االبــداع فــي تطويــع المتميــز منهــا محليـ ًـا .يصاحــب ذلــك اســتنباط
أســاليب قياديــة وطنيــة تالئــم البيئــة االماراتيــة.
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المحطة الثانية :األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي
“خطة دبي ،2021السياسات العامة ،الجيل الرابع من برامج التميز الحكومي”

أنشئت األمانة العامة للمجلس التنفيذي بموجب القانون رقم ( )3لسنة  2003حيث تقوم بجملة من االختصاصات
والمهام تنصب في مجملها على مساندة المجلس التنفيذي في وضع واعتماد القرارات والسياسات واالستراتيجيات
المطــورة لإلمــارة ومراقبــة ومتابعــة تنفيذهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ،كمــا تختص بتقديم الدعــم الفني فــي إعداد
خطــة دبــي االســتراتيجية واســتراتيجيات القطاعــات المختلفــة ،وكذلــك إدارة البرامــج الحكوميــة التــي تســتهدف التميــز
فــي العمليــات والخدمــات الحكوميــة وتقديــم االقتراحــات التــي تســاهم فــي تطويــر وتحســين فعاليــة وكفــاءة القطــاع
الحكومــي ،باإلضافــة إلــى تنســيق عمل المجلــس واللجان القطاعيــة التابعة له.
ـدء بمحور التخطيط
ســيتم التطــرق خــال هــذه المحطــة لعــدد مــن المحاور الرئيســية للعمل الحكومــي في إمــارة دبي ،بـ ً
االســتراتيجي علــى مســتوى الحكومــي مــن خــال عــرض خطــــة دبــي  2021وتوضيــح العناصــر الرئيســية فــي الخطــة

والتصــورات العمليــة إلنجازهــا والتعبيــر عنهــا وانعكاســات ذلــك علــى العمــل الحكومــي بشــكل عام.

كمــا ســيتم التركيــز خــال هــذه المحطــة علــى محــور السياســات العامــة مــن خــال شــرح منهجيــات وممارســات تطويــر
فعالــة فــي خدمــة المعنييــن والمجتمــع ،خصوصـ ًـا فــي ظل المتطلبــات المتجــددة لحكومة
السياســات العامــة لتكــون ّ
المســتقبل .كما يركز المحور على اســتعراض جميع مراحل إعداد السياســات العامة في دولة االمارات العربية المتحدة
وإمــارة دبــي مــن خــال اســتخدام دراســات حالــة مــن واقــع التجربــة العملية مــع اجراء مقارنــات مع بعض الــدول المختارة.
كمــا يتــم التطــرق لبرامــج التميــز المؤسســي لمــا لها من أهمية في بناء القدرة المؤسســية لمؤسســات القطــاع العام،
وتسليط الضوء على منظومة الجيل الرابع من برامج التميز الحكومية التي تشكل قفزة ايجابية في العمل الحكومي
في الدولة بما تتضمنه من متطلبات جديدة في االســتراتيجيات والموارد والثقافة المؤسســية.
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المحطة الثالثة :دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
“خطة دبي ،إدارة وتطوير الموارد البشرية والتميز الحكومي”

تأسســت "دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي" بموجــب القــرار رقــم ( )31لســنة  ،2009الصــادر عن صاحب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي "رعاه الله" .وتتولــى الدائرة
مســؤولية قيــادة مســيرة التحــول االســتراتيجي فــي إدارة المــوارد البشــرية الحكوميــة فــي إمارة دبي ،مســتلهمة رؤية
القيــادة الرشــيدة فــي دفــع عجلــة التنمية البشــرية ،عبــر ما يلي:
•إدارة ودعــم تحــوالت المــوارد البشــرية علــى المســتوى االســتراتيجي عبــر تطويــر البنيــة القانونيــة والتنظيميــة
للمــوارد البشــرية الحكوميــة.
•تحديث تطبيقات وممارسات الموارد البشرية.
•قيادة وتخطيط عمليات بناء القدرات الوطنية.
ممــا يســهم فــي تمليكهــا المنهجيــات
•توفيــر أســاس بحثــي إلنتــاج وتبــادل المعرفــة عبــر الدوائــر الحكوميــةَ ،
الحديثــة واألدوات التطبيقيــة فــي إدارة وتطويــر مواردهــا البشــرية.
تســتعرض هــذه المحطــة الــدور الرئيســي الــذي تقــوم بــه رؤيــة الدائــرة علــى بنــاء نمــوذج وطنــي متميــز ورائــد علــى
مســتوى العالــم فــي إدارة وتطويــر وحوكمــة المــوارد البشــرية للقطــاع الحكومــي اسـ ً
ـتنادا إلــى اســتراتيجية قوامهــا
ً
واضعــة نصــب أعينهــا تحقيــق الســعادة للنــاس
االبتــكار والتجديــد واإلبــداع فــي االســتثمار بالعنصــر البشــري،
والرفاهيــة للمجتمــع وإعــاء اســم دبــي فــي المحافــل الدوليــة.
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المحطة الرابعة :اللجنة العليا للتشريعات
“السياسات التشريعية في دبي”

تأسســت اللجنــة العليــا للتشــريعات بموجــب المرســوم رقــم ( )23لســنة  2014الصــادر عــن صاحــب الســمو
ً
حاكمــا
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء -رعــاه اللــه -بصفتــه
إلمــارة دبــي ،حيث جــاء تأســيس اللجنــة ليتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية لحكومــة دبــي ،وذلــك مــن خــال
تنظيــم عمليــة إصــدار ومراجعــة التشــريعات فــي اإلمــارة ،بإجــراءات ومنهجيــات واضحــة وفعالــة ،وتطويــر
العمليــة التشــريعية وتحســين ورفــع جــودة التشــريعات وكفاءتهــا ،وبنــاء منظومــة قانونيــة تتــواءم مــع التطلعــات
المســتقبلية إلمــارة دبــي وطموحاتهــا ،وضمــان تكامــل وتوافــق أحكامهــا مــع الدســتور والتشــريعات االتحاديــة
والتشــريعات المحليــة النافــذة.
تســتعرض هــذه المحطــة الــدور الرئيســي الــذي تقــوم بــه اللجنــة العليــا للتشــريعات فــي دعــم تطــور العمــل
الحكومــي فــي دبــي واســناد المؤسســات الحكوميــة للقيــام بدورهــا علــى الوجــه األمثــل فــي المجــاالت المتعددة
وذلــك مــن خــال تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال إدارة التشــريعات .وتشــتمل هــذه الرحلــة
علــى الربــط المناســب والســليم مــا بيــن السياســات والتشــريعات وعالقتهــا باألهــداف الحكوميــة ومنظورهــا
االشــمل .إضافــة الــى التركيــز علــى مبــدأ كفــاءة التشــريعات وبلــورة تصــور شــامل للسياســات الحكوميــة مــن
حيــث التشــريع والمنهــج المتبــع فــي صياغــة التشــريعات والعمليــة التشــريعية برمتهــا فــي حكومــة دبــي.
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المحطة الخامسة :مؤسسة دبي للمستقبل
“استشراف المستقبل ،مسرعات االبتكار”

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مؤسســة دبــي المســتقبل كمؤسســة وقــف بحثــي
فــي المنطقــة مســتقلة لإلشــراف علــى تنفيــذ أجنــدة دبــي للمســتقبل ،وتركــز أجنــدة المســتقبل علــى دعــم وتطويــر
األفــراد والمؤسســات والقطاعــات وتتضمــن إطــاق مــا يزيــد عــن  20مبــادرة ذات بعــد مســتقبلي لتحقيــق الريــادة
واألســبقية لدولــة اإلمــارات ودبــي .كمــا تعمــل المؤسســة علــى تأســيس مختبــرات للمســتقبل لتحليــل التحديــات
االســتراتيجية المســتقبلية للقطاعــات المختلفــة والقيــام بابتــكار نمــاذج وحلــول وتكنولوجيــا لحــل هــذه التحديــات
بالشــراكة مــع الشــركات والمؤسســات البحثيــة العالميــة ،وإنشــاء حاضنــات المســتقبل لتعيــد ابتــكار دور حاضنــات
األعمــال وتفعيــل دور الشــركات الناشــئة فــي مجــال استشــراف المســتقبل ودعــم توجهات الحكومة فــي القطاعات
المختلفة.
تم تصميم هــذه المحطة للتعرف على مفهــوم استشــراف المســتقبل فــي القطــاع العـام ،واالطالع على أهـم

النظريـات العلميـة الداعمـة لتوجهات مسـتقبلنا القـادم ،والـذي مـن شـأنه أن يؤثر في دقـة قراراتنـا المتخـذة .إضافة
إلى ذلك ،سيتم التركيز على أهـــم وانجح أدوات استشـــراف المســـتقبل المســـتخدمة فـــي المؤسســـات العالميـــة
الرائـــدة تمهيـــدا لوضـــع خطـــة اســـتراتيجية وفق رؤيـــة مســـتقبلية واضحـــة ،وبنـــاء سيناريوهات مستقبلية مبتكرة
تكــون ركيــزة اساســية فــي العمــل الحكومــي .ويؤكــد ذلــك قــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه« ،إن صناعــة المســتقبل ال تبنــى علــى االحتمــاالت
واألرقــام بقــدر مــا تبنــى علــى وضــوح الرؤيــة والتخطيــط والعمــل والتنفيــذ» ،مؤكـ ً
ـدا أن «العلــوم والتكنولوجيــا تغيــر
مســار العالــم بوتيــرة متســارعة وال بــد أن نختــار إذا مــا أردنــا لعــب دور المؤثريــن أم نكتفــي بــدور المتأثريــن».
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المحطة السادسة :مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي
“االبتكار الحكومي ،مختبر االبتكار”

تأســس مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار الحكومــي لتحفيــز وإثــراء ثقافــة االبتــكار فــي القطــاع الحكومــي مــن
خــال وضــع منظومــة متكاملــة لالبتــكار بحيــث يصبــح ركيــزة أساســية مــن ركائــز حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تطبيقـ ًـا لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي ،الهادفــة إلــى تطويــر العمــل الحكومــي وتعزيــز تنافســية دولــة اإلمــارات بحيــث تكــون فــي
مصــاف الحكومــات األكثــر ابتـ ً
ـكارا علــى مســتوى العالــم.

تهــدف هــذه المحطــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى األفــكار المبتكــرة التــي تصنــع الفــرق فــي العمــل الحكومــي ،مــن
وإقليميـ ًـا
محليـ ًـا،
عالميــة تتيــح تطويــر االبتــكارات ،واختبارهــا ونشــرها
خــال اســتحداث مســاحات ابتــكار بمعاييــر
ّ
ّ
ّ
ودولي ًــا .ويأتي ذلــك ضمــن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي بنــاء منظومــة
ّ

متكاملــة لتطويــر العمــل الحكومــي داخليــا وتعزيــز تنافســية دولــة اإلمــارات خارجيــا ،حيــث وجــه ســموه بالعمــل
علــى تأســيس جهــاز حكومــي متخصــص ومعنــي بتطويــر االبتــكار الحكومــي ،واالنتقــال مــن مبــادرات االبتــكار
المتفرقــة إلــى وضــع إطــار مؤسســي متكامــل لهــذه العمليــة ،حيــث يؤمــن ســموه بــأن االبتــكار واألفــكار هــي
رأس المــال الحقيقــي للمســتقبل

.

11

المحطة السابعة :دبي الذكية

“المدن الذكية ،إدارة البيانات”

ترســخت مبــادرة دبــي الذكيــة فــي رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فــي جعــل مدينــة دبي
أســعد مدينــة علــى وجــه األرض .وبالتعــاون مــع شــركاء مــن القطاعيــن الخــاص والحكومــي ،تــم تأســيس مبــادرة
دبــي الذكيــة لتمكيــن وتقديــم وتعزيــز تجربــة المدينــة الفعالــة ،السلســة واآلمنــة والمؤثــرة لــكل مــن المقيميــن
والزائريــن ولتحقيــق ركائزهــا االســتراتيجية .تهــدف مدينــة دبــي الذكيــة إلــى تقديــم المبــادرات االســتراتيجية
وتطويــر شــراكات للمســاهمة فــي اقتصادهــا الذكــي ،وحوكمتهــا الذكيــة وبيئتهــا الذكيــة ،وأبعــاد الحيــاة الذكيــة،
واألفــراد األذكيــاء والتنقــل الذكــي .وترتكــز دبــي الذكيــة علــى برامــج مبتكــرة عملــت علــى تطويرهــا حكومــة دبــي
مــن أجــل قيــادة التنافســية العالميــة.
اســتكماال لمــا تملكــه دبــي مــن خبــرة ســابقة وإيجابيــة فــي التحــول التكنولوجــي ،تقــوم دبــي الذكيــة بعمــل تحليل
معمــق ألفضــل الممارســات العالميــة لالســتفادة منهــا فــي تدقيــق جميــع خدمــات المدينــة والبنيــة التحتيــة

واســتخدامات البيانــات المفتوحــة مــن أجــل الوقــوف علــى الفــرص المســتغلة والفــرص المتاحــة لجعــل دبــي
األذكــى عالميـ ًـا .تســتعرض هــذه المحطــة اســتراتيجية دبــي الذكيــة فــي وضــع الســعادة ،وليــس التكنولوجيــا،
علــى رأس األولويــات .يركــز هــذا المحــور علــى نهــج الحكومــة وخططهــا والشــراكات المطلوبــة لجعــل دبــي مدينــة
تقــوم باســتغالل مواردهــا بشــكل أمثــل وتقــدم الخدمــات اليوميــة بشــكل ســلس وفريــد مــن أجــل اثــراء تجربــة
كل فــرد فــي المدينــة.
كمــا ســيتم التطــرق لمبــادرة بيانــات دبــي التابعــة إلدارة مؤسســة بيانــات دبــي بموجــب قانــون البيانــات الصــادر
ّ
وتنظــم عمليــة
وتوجــه
فــي دبــي فــي العــام  ،2015وهــي المبــادرة الوحيــدة التــي تغطــي كافــة بيانــات مدينــة دبــي
ّ
نشــر وإتاحــة وتبــادل هــذه البيانــات بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص .حيــث تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تحســين
آفــاق االقتصــاد فــي دبــي وتمكيــن أفــراد المجتمــع مــن خــال إتاحــة البيانــات وتوفيــر فــرص العمــل وبالتالــي
اإلســهام فــي االرتقــاء بمســتوى الحيــاة لكافــة المعنييــن بمــا فــي ذلــك الهيئــات الحكوميــة وهيئــات القطــاع
ـزوار.
الخــاص وقطــاع األعمــال والمواطنيــن والمقيميــن والـ ّ
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المحطة الثامنة :المكتب اإلعالمي
“التواصل اإلعالمي”

تأســس المكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي فــي العــام  2010بموجــب القانــون رقــم ( )2للســنة ذاتهــا ،وذلــك
فــي إطــار مســاعي دبــي لتعزيــز قنــوات التواصــل الحكومــي مــع اإلعــام المحلــي والعربــي والعالمــي ،وحشــد
اإلمكانــات المهنيــة والتقنيــة الالزمــة لنقــل صــورة دقيقــة لمجمــل حركــة التنميــة النشــطة علــى أرض اإلمــارة،
ومــا تشــمله مــن مبــادرات ومشــاريع وإنجــازات ضمــن مختلــف المجــاالت ،عبــر رســالة تتســم بالتــوازن والوضــوح
كال مــن «نــادي دبــي للصحافــة»
والموضوعيــة .ويشــمل الهيــكل التنظيمــي للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي ً
و»برانــد دبــي» كذراعيــن أساســيتين تــؤازران دور المكتــب فــي تفعيــل إطــار إعالمــي تفاعلــي مؤثــر يخــدم أهــداف
ّ
ويوثــق صلــة اإلمــارة مــع مجتمــع اإلعــام بشــقيه الداخلــي والخارجــي.
االتصــال الحكومــي فــي دبــي،

يتمتــع المكتــب بإمكانيــات تقنيــة وفنيــة وبشــرية متطــورة وذات كفــاءة عاليــة مــا يؤهلــه للقيام بدوره كمؤسســة
إعالميــة متكاملــة تضــم كافــة تخصصــات اإلعــام المكتــوب ،والمرئــي ،والمســموع ،إضافــة إلــى اإلعــام
اإللكترونــي والجديــد؛ بينمــا تدعــم منظومــة عملــه بنيــة تقنيــة هــي األحــدث األكفــأ عالميـ ًـا يقــوم عليهــا فريــق
مــن الخبــراء والمتخصصيــن المشــهود لهــم بالمهنيــة العاليــة فــي مختلــف مجــاالت العمــل اإلعالمــي.

يتــم التركيــز خــال هــذه المحطــة علــى محــور أساســي للمكتــب اإلعالمــي وهــو إعــداد وتنفيــذ خطــط االتصــال
االســتراتيجية والتغطيــات اإلعالميــة الشــاملة لألخبــار الرئيســة لحكومــة دبــي ذات األهميــة النوعيــة بالتعــاون
مــع مختلــف أجهــزة الحكومــة المحليــة .باإلضافــة إلــى توســيع قاعــدة التعــاون مــع اإلعالمييــن ،وتفعيــل أهدافــه
فــي إذكاء فــرص التواصــل اإليجابــي بيــن اإلعــام مــن جهــة ،ودوائــر ومؤسســات حكوميــة دبــي مــن جهــة أخــرى.

13

المحطة التاسعة :مركز محمد بن راشد للفضاء
“مسبار األمل”

ـزءا رئيسـ ً
تــم إنشــاء مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء مــن قبل حكومــة دبــي فــي عــام  ،2015كــي يكــون جـ ً
ـيا مــن
المبــادرة االســتراتيجية الهادفــة إلــى دعــم االبتــكارات العلميــة والتقــدم التقنــي فــي المجتمــع المحلــي ،ولدفــع
عجلــة التنميــة المســتدامة فــي دبــي ،ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قدمـ ًـا إلــى األمــام .يضــم مركــز محمــد بــن
راشــد للفضــاء كــوادر إماراتيــة عاليــة الكفــاءة ذات مســتوى علمــي رفيــع ويتشــكل فريــق العمــل مــن المهندســين،
والفنييــن ،والخبــراء واإلدارييــن االحترافييــن ،الذيــن يعملــون معـ ًـا مــن أجــل أخــذ اإلمــارات لالنضمــام إلــى الــدول
المتســابقة فــي االكتشــافات العلميــة والعلــوم المتقدمــة.
يركز مركز محمد بن راشد للفضاء على تعزيز القدرة على تسجيل ونقل المعرفة ،ويقوم برفد األجيال العلمية
والعلوم المتقدمة واالكتشافات العلمية من خالل المركز .وتعزز مرافق البحث والتطوير الموجودة في مقر
المركز بدبي قدرة الفريق على العمل من أجل تحقيق هدف المؤسسة في بناء اقتصاد معرفي مستدام،
األمر الذي سيدفع دولة اإلمارات أكثر فأكثر نحو المقدمة.

تســتعرض هــذه المحطــة الخطــوات التــي انتهجهــا مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء فــي عمليــة
تصميــم وتصنيــع مســبار األمــل ،تحــت إشــراف وكالــة اإلمــارات للفضــاء وبتمويــل مباشــر منهــا.
حيــث ســينطلق المســبار فــي عــام  ،2020وســيقطع  60مليــون كيلومتــر فــي رحلــة تســتغرق تســعة
أشــهر للوصــول إلــى المريــخ .ويأتــي مشــروع مســبار األمــل كتحــد آخــر اختارتــه حكومــة اإلمــارات
فــي ســبيل دخــول الســباق العالمــي الكتشــاف الفضــاء بــأول مســبار عربــي إســامي مصنــوع بأيـ ٍـد إماراتيــة .وهي
تعــد مهمــة بحثيــة علميــة تقنيــة ومعرفيــة تــؤذن باســتعادة الريــادة العربيــة اإلســامية لعلــوم الفلــك والفضاء.
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المحطتين العاشرة و الحادية عشر

الزيارات الميدانية المقترحة (خارج الدولة)

تعــد هاتيــن المحطتيــن جـ ً
ـزءا مهمـ ًـا مــن اســتراتيجية البرنامــج التدريبــي لالطــاع علــى واقــع التجربــة العمليــة خــارج
الدولــة .وقــد تــم اختيــار دولتــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة كوجهتيــن مقترحتيــن لهــذه المرحلــة.
اليابان
تقدمــا فــي العالــم ،حيــث يســعى العديــدون لمعرفــة الســر
تعــد مــن الناحيــة االقتصاديــة واحــدة مــن أكثــر الــدول
ً
وراء كل هــذا التقــدم الــذي يعيشــه الشــعب فــي هــذه الدولــة ،وهــو تطــور لــم يجــئ إال بعــد إصــرار كبيــر جـ ً
ـدا علــى
ـددا مــن كافــة األزمــات التــي عانــى منهــا هــذا الشــعب مسـ ً
بلــوغ القمــة والنهــوض مجـ ً
ـبقا.
قامــت الحكومــة اليابانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى تطبيــق مبــادئ حديثــة فــي اإلدارة ،ومــن أهمهــا
تطبيــق الجــودة العاليــة فــي العمــل واالنســجام مــع فريــق العمــل ،باإلضافــة إلــى تحويــل مبــدأ العمــل الجماعــي

واإلدارة الســليمة للعمــل إلــى خلــق مــن أخالقيــات المجتمــع اليابانــي وغــرزه فــي نفــوس أبنائهــا لكونــه أحــد
القيــم المهمــة التــي يجــب أن تتوفــر لــدى شــعبها ،كمــا شــجعت الحكومــة اليابانيــة المخترعيــن والمكتشــفين
وقدمــت لهــم كل مــا يلزمهــم للتطويــر هــذه االختراعــات وتســويقها .يعتمــد التطــور التكنولوجــي باليابــان علــى
بنيــة تحتيــة صلبــة تضــم مجمعــات تكنولوجيــة كبــرى ومراكــز للبحــث العلمــي والتجديــد التكنولوجــي الــذي أصبــح
هــو المقــوم األساســي لقــوة اليابــان التكنولوجيــة.
كوريا الجنوبية
بفعــل عقــود مــن النمــو االقتصــادي أصبحــت كوريــا الجنوبيــة قــوة عالميــة مــن الحجــم المتوســط وتحولــت مــن
بلــد كان يعيــش علــى المســاعدات إلــى بلــد مانــح لهــا ،وذلــك باعتمادهــا علــى التعليــم والتدريــب لتحســين القــدرة
علــى المنافســة وتحســين اإلنتاجية،كمــا ولعبــت الدولــة دورا تنمويــا بالتخطيــط االقتصــادي وتحقيــق التعــاون
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .فبحلــول القــرن الحــادي والعشــرين أصبحــت كوريــا قــوة اقتصاديــة وتجاريــة
وصناعيــة وتكنولوجيــة لتســطر بذلــك واحــدة مــن أنجــح قصــص التنميــة فــي العصــر الحديــث.
هــي مــن البلــدان المتقدمــة ذات مســتوى معيشــي عــال جــدا .فهــي رابــع أكبــر اقتصــاد في آســيا ورقم  15أو
 12مــن حيــث تكافــؤ القــوة الشــرائية ،كأكبــر اقتصــاد فــي العالــم .يقــوم اقتصــاد كوريــا الجنوبيــة علــى التصديــر،
مــع اإلنتــاج المرتكــز على االلكترونيات ،والسيارات ،والســفن ،واآلالت ،والبتروكيماويات ،والروبوتات .هــي
عضــو في األمــم المتحدة ومنظمــة التجــارة العالميــة ،وهــي أيضــا أحــدى األعضــاء المؤسســين لالبيــك (منتــدى
التعــاون االقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ) وقمــة شــرق آســيا.
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الجدول الزمني للبرنامج
المحطة

اليوم

التاريخ

األولى:

السبت

 18فبراير

•تحديات العمل الحكومي

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

األحد

 19فبراير

•القيادة االستراتيجية في عصر التحديات

الثانية:

األحد

 5مارس

•التخطيط االستراتيجي الحكومي والحوكمة

األمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي

المحاور

•نموذج التميز الحكومي (الجيل الرابع)
•صنع السياسات العامة

الثالثة:

اإلربعاء

 5أبريل

•خطة دبي في إدارة الموارد البشرية

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
الرابعة:

الخميس

 6أبريل

•التشريعات الحكومية

اللجنة العليا للتشريعات
الخامسة:

اإلربعاء

 19أبريل

•استشراف المستقبل ،مسرعات االبتكار

مؤسسة دبي للمستقبل
السادسة:

الخميس

 20أبريل

•االبتكار الحكومي ،مختبر االبتكار

مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي
السابعة:

السبت

 6مايو

•المدن الذكية ،إدارة البيانات المفتوحة

مكتب دبي الذكية
الثامنة:

االحد

 7مايو

•التواصل اإلعالمي

المكتب اإلعالمي
التاسعة:

السبت

 20مايو

•مسبار األمل

مركز محمد بن راشد للفضاء
العاشرة والحادية عشر:
كوريا الجنوبية واليابان
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من السبت  5أغسطس
إلى السبت  12أغسطس

•يتم تحديد المؤسسات وجدول الزيارات
الميدانية الحقا

For more information and inquiries,
please contact:
Mohammed Bin Rashid School of Government
Tel:
+971 4 329 3290 Fax:
+971 4 329 3291
Mail: info@mbrsg.ae Web:
www.mbrsg.ae

