لقيادات الصف األول

في الحكومة االتحادية والحكومات المحلية

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ:

1

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
3.0

2

مقدمة:
تزاحمــت اإلبداعــات والمبــادرات والخطــوات االســتباقية فــي الســنوات األخيــرة مــن قبــل حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وحكومــة دبــي اســتجابة للمتغيــرات المعاصــرة ورغبــة باالســتفادة مــن التقنيــات المتقدمــة بهــدف صناعــة
«حكومــة المســتقبل» وقيــادة التغييــر علــى مســتوى حكومــات العالــم .فبــدأت المالمــح األوليــة لحكومــة المســتقبل
تتبلــور علــى شــكل ابتــكارات وخدمــات متميــزة وتحقيــق الســعادة ومــدن ذكيــة وشـراكة فعليــة مــع القطــاع الخــاص ،كمــا
بــدأت مســرعات االبتــكار تعمــل ،والتطبيقــات الذكيــة يتزايــد تطبيقهــا ،والخدمــات الحكوميــة تصــل النجــوم الســبع علــى
مقيــاس التميــز الحكومــي.
ّ
ومــع تســارع الزمــن ودخــول العالــم فــي حقبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،تولــت القيــادات الحكوميــة مســؤوليات وأعبــاء
جديــدة تفرضهــا تحديــات التغييــر وثــورة تقنيــات المعلومــات واالتصــال وارتفــاع ســقف التطلعــات مــن جميــع المعنييــن،
وتــؤدي هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى ضــرورة دعــم وتمكيــن الرؤســاء وكبــار المــدراء والمســؤولين التنفيذيــن للتعامــل
مــع هــذه التحديــات والتغيي ـرات وتطويعهــا لخدمــة واقــع العمــل الحكومــي وتحقيــق الــرؤى المســتقبلية للدولــة.

رحلة المستقبل : 3.0
رحل ــة المس ــتقبل ،برنام ــج تعليم ــي مبتك ــر رك ــز ف ــي نس ــختيه األول ــى والثاني ــة عل ــى قي ــادات حكوم ــة دب ــي م ــن فئ ــة
المديري ــن التنفيذيي ــن ،وت ــم تخري ــج  45منه ــم ف ــي العامي ــن الماضيي ــن ،وق ــد ت ــم اصطحابه ــم ف ــي رحل ــة لع ــدد م ــن
المحطـــات المهمـــة تمتـــد بيـــن الواقـــع والمســـتقبل .حيـــث يســـعى البرنامـــج لتمكيـــن قيـــادات حكومـــة المســـتقبل،
وتزويدهــم بآخــر التطــورات فــي اإلدارة الحكوميــة والمســتجدات التقنيــة وإطالعهــم عــن قــرب علــى المبــادرات الحكوميــة
الجدي ــدة م ــن م ــدن ذكي ــة وبيان ــات مفتوح ــة وابت ــكار واستش ـراف للمس ــتقبل وأه ــداف التنمي ــة المس ــتدامة والتوجه ــات
الحديثــة فــي التميــز المؤسســي وغيرهــا بهــدف الوصــول للريــادة ،وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة الراعيــة
له ــذه المب ــادرات .وق ــد ت ــم العم ــل ف ــي المرتي ــن الس ــابقتين عل ــى االس ــتفادة م ــن التج ــارب الدولي ــة الرائ ــدة م ــن خ ــال
زي ــارات معرفي ــة إل ــى كل م ــن الياب ــان وس ــنغافورة إلثــراء معلوم ــات المتدربي ــن وإلطالعه ــم ع ــن كث ــب عل ــى مفاهي ــم
االبت ــكار والسياس ــات العام ــة الحديث ــة واستشــراف المس ــتقبل.
م ــن أه ــم أه ــداف ومخرج ــات البرنام ــج  -وال ــذي يت ــم تطوي ــره وتحديث ــه ف ــي كل م ــرة ف ــي ض ــوء التغذي ــة الراجع ــة م ــن
المش ــاركين أنفس ــهم ،وكذل ــك مالحظ ــات وتج ــارب فري ــق العم ــل ،إضاف ــة إل ــى المقارن ــات العالمي ــة  -زي ــادة التواص ــل
م ــا بي ــن القي ــادات ف ــي مختل ــف الدوائ ــر والقطاع ــات الحكومي ــة ،وتفه ــم أكب ــر لخصوصي ــات واحتياج ــات كل م ــن ه ــذه
ً
ـال
الدوائ ــر والقطاع ــات .إن أه ــم م ــا يمي ــز المرحل ــة القادم ــة ف ـ ًـي حكوم ــة المس ــتقبل ه ــو التنس ــيق عل ــى مس ــتوى ع ـ ٍ
مــن الكفــاءة ،وتمتيــن العالقــات مــا بيــن القطاعــات وخصوصــا فــي مجــال السياســيات العامــة .ومــا يميــز النســخة الثالثــة
هــو فتــح بــاب التســجيل أمــام القــادة مــن مديريــن تنفيذييــن مــن الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة بشــكل عــام
لزي ــادة التع ــاون والتنس ــيق وتكام ــل ورب ــط األف ــكار ،ودع ــم بيئ ــة االبت ــكار الحكوم ــي عل ــى أعل ــى المس ــتويات .وبالنظ ــر
للمســتوى القيــادي العالــي للمشــاركين وطبيعــة البرنامــج فإنــه ســيتم المــزج مــا بيــن اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي
مح ــاور البرنام ــج.
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أهداف البرنامج:
•التعرف عن قرب على المبادرات الحكومية الرائدة التي تشكل المستقبل الحكومي.
•رسم سيناريوهات حكومة المستقبل ،واقتراح مبادرات حكومية مبتكرة.
•القدرة على فهم تقنيات المستقبل ، ،وأثرها على الخدمات الحكومية المستقبلية.
•االطالع على أفضل الممارسات العالمية وكيفية االستفادة منها في مجال العمل.
•مالمسة واقع العمل الحكومي وتحليل التحديات ومناقشة الحلول.
•تمتين العالقات ودعم روح الفريق وتبادل اآلراء واالقتراحات بين القيادات الحكومية.

فئة القيادات المستهدفة:
صمــم هــذا البرنامــج المبتكــر بهــدف التركيــز علــى قيــادات الصــف األول فــي الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة،
حيــث يأخــذ البرنامــج فــي عيــن االعتبــار الخب ـرات العمليــة المتراكمــة لــدى هــذه الفئــة مــن القــادة وكذلــك الضغوطــات
التــي تفرضهــا المســؤوليات علــى أوقاتهــم ،والتزاماتهــم المتعــددة.

مدة البرنامج:
يتضمــن البرنامــج  5محطــات موزعــة علــى  3أشــهر تبــدأ مــن شــهر ســبتمبر  2019بواقــع  14يــوم عمــل ،بحيــث تطــرح
محــاور البرنامــج والمــادة العلميــة بطريقــة مكثفــة مــع اتبــاع أســلوب النقــاش وفــرق العمــل وعــرض الحــاالت مــن أجــل
تعزيــز وتبــادل الخب ـرات.
يتضمــن البرنامــج فــي محطتــه الثانيــة زيــارة إلــى مدينــة لنــدن فــي رحلــة تســتغرق  4أيــام عمــل لالطــاع علــى أفضــل
الممارســات العالميــة وبمــا يتناســب مــع أهــداف البرنامــج.

تكلفة البرنامج االجمالي:
 35,000درهم (غير شامل تكلفة السفر لـمدينة لندن)
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الجدول الزمني المقترح

اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

 8-7ﺳﺒﺘﻤﱪ 2019

اﻟﻴﻮم اﻷول :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ "اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﴫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت"
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎين :زﻳﺎرة إﱃ ﺳﱰاﺗﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ – اﻟﻌني

اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

 30-28ﺳﺒﺘﻤﱪ 2019

اﻟﻴﻮم اﻷول : :ورﺷﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﳌﺆﴍات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎين :زﻳﺎرة إﱃ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ :زﻳﺎرة إﱃ ﺑﻴﺌﺔ  -اﻟﺸﺎرﻗﺔ
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن

 18-14أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

)ﻫﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺰﻳﺎرة(
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

 5-4ﻧﻮﻓﻤﱪ 2019

اﻟﻴﻮم اﻷول :ورﺷﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎين :زﻳﺎرة إﱃ ﻣﴪﻋﺎت ديب اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳌﴪﻋﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ  2071وﻣﺮﻛﺰ  10Xوﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ

 19-18ﻧﻮﻓﻤﱪ 2019

اﻟﻴﻮم اﻷول :ورﺷﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ و
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ و اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎين :زﻳﺎرة إﱃ ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وديب
اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﺘﺨﺮج
 20ﻧﻮﻓﻤﱪ 2019
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نبذة عن محطات البرنامج
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المحطة األولى :القيادة الحكومية
المدة الزمنية 3 :أيام

اليومين األول والثاني :ورشة عمل «القيادة االستثنائية في عصر التحديات»
قائــد القــرن ال 21هــو قائــد اســتثنائي قــادر علــى مواكبــة واســتباق التغي ـرات المتســارعة مــن حولــه ،ووضــع الحلــول
الفعالــة الذكيــة للتحديــات التــي تواجهــه ،مــرن خــاق فــي طريقــة تفكيــره ،قــادر علــى استش ـراف المســتقبل ويدعــم
االبتــكار والتفكيــر اإلبداعــي فــي العمــل ،و يشــجع فريقــه علــى خــوض التجــارب الجديــدة وإيجــاد الحلــول المبتكــرة ،وكمــا
قــال ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم « نبحــث عــن قــادة يحركــون الجبــال ...ويقــودون التغييــر  ...ويصنعــون
المســتقبل ...همتهــم فــي الســماء  ...وطموحاتهــم معانقــة النجــوم».
تهــدف هــذه المحطــة إلــى تزويــد المشــاركين بالمفاهيــم والمهــارات الالزمــة للقيــادة االســتثنائية فــي عصــر التحديــات
ً
ً
ً
وكيفيــة العمــل علــى تنميتهــا ،تخطيطــا وتنفيــذا وتقييمــا ،لتمكينهــم مــن االرتقــاء بمســتوى مؤسســاتهم ومســاعدتها
علــى التعــرف علــى معالــم المســتقبل ونمــوذج اإلمــارات للقيــادة الحكوميــة ،والثقافــة العربيــة ،وأفضــل الممارســات
القياديــة علــى مســتوى العالــم.

اليوم الثالث :زيارة إلى ستراتا للتصنيع في العين (من شركات مبادلة)
ســتراتا للتصنيــع تنتــج أج ـزاء هيــاكل الطائ ـرات مــن المــواد المركبــة ،وتتخــذ مــن مدينــة العيــن باإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
مقــرا لهــا (مجمــع العيــن لصناعــة الطيـران -نبـراس) .تأسســت عــام  2009وبــدأت عملياتهــا التشــغيلية فــي العــام .2010
مــن بيــن زبائنهــا «بوينــج» ،و»إيربــاص» ،و»ليونــاردو – فيــن ميكانيــكا لصناعــة هيــاكل الطائـرات» .تهــدف الزيــارة إلــى التعــرف
علــى اســتراتيجيات القطــاع شــبه الحكومــي فــي الدولــة والريــادة االســتراتيجية فــي هــذا المجــال.
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المحطة الثانية :الزيارة الميدانية الخارجية  -لندن
المدة الزمنية 4 :أيام عمل

ً
ً
تعــد هــذه المحطــة جــزءا مهمــا مــن اســتراتيجية البرنامــج التدريبــي لالطــاع علــى واقــع التجربــة العمليــة خــارج الدولــة.
وقــد تــم اختيــار لنــدن عاصمــة المملكــة المتحــدة وأحــد أهــم مراكزهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة .ويوجــد فــي
المدينــة عــدد كبيــر مــن الجامعــات والمعاهــد والمتاحــف والمســارح .كمــا تتخــذ كثيــر مــن المنظمــات الدوليــة والشــركات
ً
العالميــة مــن المدينــة مق ـرا لهــا ،وبالتحديــد مدينــة لنــدن ذات اإلدارة المســتقلة عــن أغلــب مناطــق العاصمــة ،وبهــذه
الزيــارة ســيتم التعــرف علــى ماهيــة اإلدارة فــي الحكومــة البريطانيــة ونظــام الخدمــة المدنيــة وكيــف تمــارس الحكومــة
ســلطاتها وتقــدم الخدمــات وتراقــب كفــاءة وفعاليــة األداء واالطــاع علــى نظــام الحوكمــة المتبــع لديهــم ،وســيتم
تعلــم األســاليب الحديثــة فــي تصميــم الخدمــات وإعــداد السياســات عــن طريــق تطبيــق منهجيــة «العلــوم الســلوكية».
بالتعاون مع كلية الخدمة المدنية في لندن
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المحطة الثالثة :حكومة المستقبل
المدة الزمنية 3 :أيام

اليــوم األول :ورشــة حكومــة المســتقبل ،األجنــدة الوطنيــة ،المؤشــرات الدوليــة ،وأهــداف التنميــة
المســتدامة
ال يمكــن للحكومــات أن تســعى للمســتقبل بــأدوات الماضــي ،وال يمكــن تحقيــق قفـزات تنمويــة كبيــرة مــن دون التفكيــر
ً
بطريقــة جديــدة فــي شــكل الحكومــة ،التغييــر يخلــق فرصــا كبيــرة ،ويجــدد الدمــاء واألفــكار ،ويجبــر الجميــع علــى التفكيــر
بطريقــة مختلفــة.
فــي  8فبرايــر ،6102اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي ،أكبــر تغييـرات هيكليــة فــي تاريــخ الحكومــة االتحاديــة مــن خــال دمــج بعــض الــوزارات ،واســتحداث مناصــب
وزاريــة جديــدة ،ومجالــس وهيئــات ،باإلضافــة إلــى تعزيــز أدوار بعــض الحقائــب الوزاريــة األخــرى ،بهــدف تحســين األداء
الفعــال والكفــؤ للخدمــات ،وتعزيــز جاهزيــة القيــادة للتحديــات المســتقبلية المصاحبــة.
تــم تصميــم هــــذه الورشــة للتعــرف علــى ركائــز حكومــة المســتقبل وربطهــا بمحــاور األجنــدة الوطنيــة ،والتــي أطلقــت
فــي عــام  4102وتركــز بشــكل كبيــر علــى المؤشـرات الدوليــة ،وتعزيــز جاهزيــة القيــادات للتحديــات المســتقبلية ،والتعــرف
علــى مفهــوم االســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة  0302وعلــى جهــود الدولــة فــي تحقيقهــا.

اليوم الثاني :زيارة الى الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء هــي هيئــة حكوميــة اتحاديــة تتبــع لمجلــس الوزراء ،وتم تأسيســها بموجب مرســوم
قانــون اتحــادي رقــم  6لســنة  ،5102وهدفهــا تطويــر وتعزيــز أداء الدولــة فــي مجــاالت التنافســية العالميــة واإلحصــاء مــن
خــال بنــاء نظــام إحصائــي وطنــي متكامــل وتنظيــم القطــاع اإلحصائــي والتنافســي بمــا يحقــق مصالــح الدولــة لتحقيــــق
رؤيــة اإلمــارات.
تســــتعرض هــــذه الزيارة الــــدور الرئيســــي الــــذي تقــــوم بــــه الهيئــــة في بنــــاء نظــــام إحصائــــي وطنــــي متكامــــل متميــــز
ورائــــد علــــى مســــتوى العالــــم لتعزيــــز مكانــــة الدولــــة ضمــــن مؤشـــرات التنافســــية العالميــــة وتحقيــــق التنميــــة.

اليوم الثالث :زيارة الى بيئة – الشارقة

ً
بيئــة هــي إحــدى أســرع شــركات إدارة البيئــة نمــوا فــي المنطقــة وتعمــل مــن أجــل مســتقبل مســتدام وبحلــول
مبتكــرة وتعمــل علــى تحويــل النفايــات إلــى طاقــة .ولــدى الشــركة عــدة مبــادرات لزيــادة الوعــي البيئــي ودعــم ثقافــة
االســتدامة .وتهــدف الزيــارة إلــى التعــرف علــى المبــادرات المتميــزة فــي الدولــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة.
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المحطة الرابعة :االبتكار الحكومي
المدة الزمنية :يومين

اليوم األول :ورشة االبتكار والتصميم الحكومي
تم تصميم هــــذه الورشــة للتعرف على مفاهيم االبتكار الحديثة (االبتكار التحســيني والجذري في القطــــاع الحكومي)،
واالطالع على أهـــم النظريـــات العلميـــة الداعمـــة لبيئة االبتكار ،والـــذي مـــن شـــأنه أن يؤثر في دقـــة القرارات المتخـــذة.
إضافــة إلــى ذلــك ،ســيتم التركيــز علــى أحــدث أدوات االبتــكار والتفكيــر التصميمــي وتوضيــح دور مهــارة التصميــم فــي
تطويــر وإطــاق مبــادرات حكوميــة محورهــا االنســان .ويؤكــــد ذلــــك قــــول صاحــــب الســــمو الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد
آل مكتــــوم نائــــب رئيــــس الدولــــة رئيــــس مجلــــس الــــوزراء حاكــــم دبــــي ،رعــــاه اللــــه« ،إن صناعــــة المســــتقبل ال تبنــــى
علــــى االحتمــــاالت ًواألرقــــام بقــــدر مــــا تبنــــى علــى وضــوح الرؤيــة والتخطيــط والعمــل والتنفيــذ» ،مؤكــدا أن «العلــوم
والتكنولوجيــــا تغيــــر مســــار العالــــم بوتيــــرة متســــارعة وال بــــد أن نختــــار إذا مــــا أردنــا لعــب دور المؤثريــن أم نكتفــي بــدور
المتأثريــن».

اليــوم الثانــي :زيــارة إلــى مســرعات دبــي المســتقبل والمســرعات الحكوميــة ومنطقــة  2071ومركــز
 10Xومركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار الحكومــي
الزيارة األولى :برنامج مسرعات دبي المستقبل
الهدف من هــذه الزيارة التعرف على الــدور الرئيســي الــذي تعمل بــه المؤسســة علــى تأســيس مختبــرات للمســتقبل
لتحليــــل التحديــــات االســــتراتيجية المســــتقبلية للقطاعــــات المختلفــــة والقيــــام بابتــــكار نمــــاذج وحلــــول وتكنولوجيــــا لحــــل
هــــذه التحديــــات بالشـــراكة مــــع الشــــركات والمؤسســــات البحثيــــة العالميــــة ،وإنشــــاء حاضنــــات المســــتقبل لتعيــــد ابتــكار
دور حاضنــــات األعمــــال وتفعيــــل دور الشــــركات الناشــــئة فــــي مجــــال االبتكار الستشـــراف المســــتقبل ودعــــم توجهات
الحكومــة فــــي القطاعــات المختلفــة.
الزيارة الثانية :مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي
تهــــدف هــــذه الزيــارة إلــــى إلقــــاء الضــــوء علــــى األفــكار المبتكــرة ،والتــي تصنــع الفــرق فــي العمــل الحكومــي ،مــن خــال
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
اســتحداث مســاحات ابتــكار بمعاييــر عالميــة تتيــح تطويــر األفــكار المبتكــرة ،واختبارهــا ونشــرها محليــا ،وإقليميــا ودوليــا.
الزيارة الثالثة :برنامج المسرعات الحكومية االتحادية
تهــدف هــذه الزيــارة إلــى االطــاع علــى برنامــج المســرعات الحكوميــة وأثــره فــي زيــادة الفعاليــة والكفــاءة فــي تقديــم
الخدمــات.
الزيارة الرابعة :زيارة منطقة 2071
تهــدف هــذه الزيــارة إلــى االطــاع علــى منطقــة  2071المبتكــرة ،والتــي تــم افتتاحهــا حديثــا ،وهــي مســاحة عمــل تــم
ً
تصميمهــا خصيصــا لربــط الشــركات الخاصــة والحكومــات والشــركات الناشــئة والمســتثمرين والشــباب والعامــة لتصميــم
المســتقبل.
الزيارة الرابعة :مبادرة 10X
تهــدف الزيــارة إلــى االطــاع علــى مبــادرة  10Xوالتعــرف علــى المشــاريع التــي تــم تبنيهــا علــى مســتوى الدولــة ،والتــي
عملــت عليهــا المؤسســات الحكوميــة.
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المحطة الخامسة :الحكومة الذكية
المدة الزمنية :يومين

اليوم األول :استشراف المستقبل ،البيانات الضخمة والمفتوحة
الجــزء األول مــن هــذا اليــوم يركــز علــى مفاهيــم واســتراتيجيات استش ـراف المســتقبل وربطهــا الفعــال باالســتراتيجيات
الحكوميــة الشــاملة ،بينمــا يركــز الجــزء الثانــي مــن اليــوم علــى التحــوالت الجذريــة التــي نعيشــها علــى صعيــد تصميــم
السياســات والخدمــات الحكوميــة .وتبــرز أهميــة البيانــات الضخمــة والبيانــات المفتوحــة بوصفهــا إحــدى أهــم األدوات التــي
ّ
يمكــن أن تســتخدمها الحكومــات والمجتمعــات مــن أجــل خلــق قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة .وقــدرت اســتراتيجية
البيانــات المفتوحــة لالتحــاد األوروبــي بــأن تســهم البيانــات الحكوميــة المفتوحــة فــي تعزيــز االقتصــاد األوروبــي بنحــو 40
ً
مليــار يــورو ســنويا ،فــي حيــن أشــارت دراســة أوليــة أعدهــا معهــد البيانــات المفتوحــة فــي دبــي إمكانيــة أن تحقــق البيانــات
ً
المفتوحــة حــال تطبيقهــا علــى نطــاق واســع فــي اإلمــارات قيمــة اقتصاديــة ســنوية تبلــغ  1.7مليــار درهمــا .ولقــد بــادرت
دولــة اإلمــارات إلــى تبنــي نهــج البيانــات المفتوحــة فــي العمــل الحكومــي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيتهــا الطموحــة
لتكــون مــن أفضــل حكومــات العالــم وموطــن أذكــى مــدن العالــم ،ويتجلــى ذلــك فــي قيــام حكومــة دبــي بالعمــل علــى
مشــروع قانــون البيانــات المفتوحــة والــذي تــم اإلعــان عنــه فــي  ،2015والمبــادرات العديــدة علــى مســتوى الحكومــة
االتحاديــة والحكومــات المحليــة كافــة وربطهــا بتطــورات ومبــادرات الــذكاء االصطناعــي.

اليوم الثاني :زيارة الى مكتب وزير الدولة للذكاء االصطناعي ودبي الذكية
تهــــدف هــــذه الزيــارة لالطــاع علــــى اســتراتيجية مئويــة اإلمــارات  ،2071واســتراتيجية اإلمــارات للثــورة الصناعيــة الرابعــة
والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء بــاألداء الحكومــي مــن خــال اســتثمار أحــدث تقنيــات وأدوات الــذكاء االصطناعــي وتطبيقهــا
فــي شــتى مياديــن العمــل بكفــاءة.
باإلضافــة لالطــاع علــى األفــكار المبتكــرة التــي أطلقتهــا دبــي الذكيــة منــذ تأسيســها (أكثــر مــن  130مبــادرة) بالشـراكة
مــع جهــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص .ومــن أهمهــا مبــادرة بيانــات دبــي واســتراتيجية بلــوك تشــين وأجنــدة الســعادة
وخارطــة طريــق الــذكاء االصطناعــي واســتراتيجية دبــي للمعامــات الالورقيــة.
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