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“قــادة الغــد هــم هــدف هــذه األمــة وأســاس مســتقبلها

وســنعمل علــى تطويــر قدراتهــم ومعارفهــم للوصــول إلــى

إدارات حكوميــة دائمــة التطــور”.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نبذة عن الكلية
انطلقــت الكليــة 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 علــى مســتوى الوطن العربــي ،حيــث تســعى
الكليــة لدعــم مســيرة التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي ،وبنــاء قــادة المســتقبل،
وذلــك مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة واألبحــاث والدراســات.
تأســس نظــام عمــل الكليــة وفقـ ًـا ألفضــل المعاييــر العالمية ،بالشــراكة مــع كلية كينيدي بجامعــة هارفارد،
وتعتبــر نموذجـ ًـا فريـ ً
ـدا للمؤسســات األكاديميــة ،بتركيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي لــإدارة الحكوميــة ،كمــا
تتعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات الحكومية والخاصة على المســتوى المحلــي والعالمي.
تقــوم الكليــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن واقــع
اإلدارة العربيــة لتعالــج مشــكالتها وتســاعد قيــادات المســتقبل علــى مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا
فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي .كمــا تنظــم مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم
منتديــات لتبــادل الــرأي والفكــر والمعرفــة بيــن الوطن العربــي والعالــم.
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الكلمة االفتتاحية :الرئيس التنفيذي
دورا بـ ً
ً
ـارزا
تــؤدي كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة منــذ نشــأتها
فــي رفــد مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بالخبــرات والتجــارب الرائــدة
والعمــل كمنــارة لعلــوم اإلدارة والسياســات العامــة ،ومركــز إشــعاع
للخبــرات وأحــدث الممارســات.
ً
دائمــا لتقديــم
تمتلــك الكليــة العديــد مــن الخبــرات التــي تؤهلهــا
نمــاذج عمــل مبتكــرة تســاهم فــي إيجــاد حلــول لمختلــف التحديــات
التــي تواجــه الحكومــات علــى مســتوى المنطقــة .فعلــى الرغــم مــن
العقبــات الكبيــرة التــي واجههــا العالــم خــال عــام  2020بســبب
جائحــة «كوفيــد  ،»19إال أنهــا كانــت تمثــل فرصــة لتعزيــز مختلــف
القطاعــات بحلــول غيــر تقليديــة .لقــد اســتثمرت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة إمكاناتهــا مــن
أجــل تحويــل هــذا التحــدي إلــى فرصــة لصنــع المزيــد مــن اإلنجــازات ،مســتلهمة روح المثابــرة مــن الرؤيــة
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اللــه» الــذي عمــل وفــق منهجيــة متطــورة مــن أجــل تعزيــز جاهزيــة دبــي ودولــة اإلمــارات
فــي كل الظــروف.
لقــد مضــت الكليــة فــي طريقهــا خــال عــام  2020متســلحة بأحــدث الــرؤى االســتراتيجية مــن أجــل الســعي
نحــو تطبيقهــا فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بالتعــاون مــع شــركائها فــي الداخل والخــارج ،باإلضافة
إلــى تطويــر منهجيــة العمــل الداخليــة وفــق أحــدث منظومات التعليم وتقديم االستشــارات .لقد اســتمرت
كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة فــي إعــداد وتأهيــل القــادة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص
وتأهيــل الموظفيــن ورفــع جاهزيتهــم للتعامــل مــع تحديــات الســنوات المقبلــة وفــق آليــات مبتكــرة.
نضــع أمامكــم اليــوم تقريــر إنجــازات كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة للعــام  2020بحيــث نســلط
فيــه الضــوء علــى جهــود فريــق عملنــا الــذي تفانــى خــال االزمــة وســطر منظومــة عمــل رائــدة ،لتصبــح
إنجــازات الكليــة العــام الماضــي وقــود لبــذل المزيــد مــن الجهــد والتحــرك بســرعة نحــو المســتقبل الملــيء
بالتحديــات والفــرص المثمــرة .ســتظل نماذجنــا التعليميــة رائــدة ومتجــددة ،تتطلــع نحــو األمــام وتمكــن
القائــد والفــرد مــن المســاهمة فــي مســيرة التنميــة الشــاملة علــى أرض اإلمــارات وســائر أنحــاء المنطقــة.
سعادة الدكتور علي بن سباع المري
الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
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مجلس األمناء
أصــدر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي،
القــرار رقــم ( )52لســنة  2015بتاريــخ  19نوفمبــر ،أعــاد بموجبــه تشــكيل مجلــس أمنــاء الكليــة بعضويــة
عــدد مــن الشــخصيات الرســمية المرموقــة فــي الدولــة وهــم:
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استراتيجية الكلية
محاور الخطة االستراتيجية
تســتند الخطــة االســتراتيجية علــى ثــاث محــاور رئيســية هــي التعليــم والمحتــوى العلمــي والســمعة
محتــوى علمــي رفيــع
المؤسســية ،حيــث تهــدف إلــى تطويــر القــدرات والقيــادات الحكوميــة وإنتــاج
ً
المســتوى لضمــان ترســيخ مكانــة الكليــة كمؤسســة أكاديميــة مرموقــة علــى المســتويين المحلــي
والعالمــي .تســعى الكليــة لخلــق بيئــة عمــل إيجابيــة لموظفيــن ســعداء ومنتجيــن ولتطبيــق أنظمــة
الحوكمــة والجــودة بفعاليــة وتقديــم الحلــول المبتكــرة عــن طريــق تمكيــن التحــول الذكــي ومواءمــة
تكنولوجيــا المعلومــات.
تــم إعــادة تصميــم هــذه الخطــة فــي عــام 2017لمــدة خمــس ســنوات حتــى عــام  ،2021ويتــم مراجعــة
هــذه الخطــة بانتظــام لتقييــم األداء االســتراتيجي بشــكل مســتمر ،لضمــان تحقيــق رســالة الكليــة.

الرؤية
ً
دوليا باعتبارها المؤسسة األولى المعنية في مجال القيادة والسياسات العامة في العالم العربي
رائدة

الرسالة
منصة مبتكرة منتجة للمعرفة ،تمكن قادة الحكومات وصانعي السياسات من خالل الدراسات العليا،
والتدريب التنفيذي ،والبحوث واالستشارات
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إنجازات الكلية
2020
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إدارة التخطيط
والفاعلية المؤسسية
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 1.إعــداد الخطــة االســتراتيجية للكليــة
بالتنســيق مــع الوحــدات التنظيميــة
المختلفــة وضمــان مواءمتهــا مــع خطــة
دبــي االســتراتيجية والخطــة االســتراتيجية
القطاعيــة فــي إطــار سياســات وتوجهــات
حكومــة دبــي.
2.تحديــد وتقييــم المخاطــر التــي تواجــه
اســتراتيجية الكليــة بالتنســيق مــع الوحــدات
التنظيميــة المعنيــة واقتــراح منهجيــة إدارة
المخاطــر ومتابعــة تنفيذهــا.
 3.تصميم العمليات الداخلية بما يتماشــى
مــع اإلطــار العــام لالســتراتيجية ،والخطــط
التشــغيلية ،ومهام ومســؤوليات اإلدارات
واألقســام لخلــق الترابــط بيــن الخطــة
االســتراتيجية والعمليــات التشــغيلية.
 4.تقديــم الدعــم فــي تطويــر السياســات وضبط
الجــودة والتميــز لدعــم البرامــج األكاديميــة
وتلبيــة متطلبــات االعتمــاد األكاديمــي مــن
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
فــي الدولــة أو أي اعتمــاد خــاص بالبرامــج
األكاديميــة.
 5.إعــداد وتطويــر وتحليــل وكتابــة التقاريــر
لمختلــف الدراســات االســتقصائية
واإلحصائيــات المتعلقــة بأنشــطة الكليــة
ويشــمل ذلــك دراســات رضــا المتعامليــن
ورضــا الموظفيــن والشــركاء والمورديــن
والمجتمــع ،بمــا يتوافــق مــع الخطــة
االســتراتيجية ،ومعاييــر برنامــج دبــي لألداء
الحكومــي المتميــز ،ومعاييــر االعتمــاد
األكاديمــي.
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الشؤون األكاديمية
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برامج حكومة المستقبل
ً
ـجاما مــع رؤيــة ورســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة فــي إنتــاج المعرفــة ونشــر أفضــل
انسـ
الممارســات وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي ،أطلقــت الكليــة فــي عــام  2016حزمــة جديــدة
مــن برامــج الماجســتير المتنوعــة والتــي تحمــل عنــوان «برامــج حكومــة المســتقبل» لتؤكــد حرصهــا علــى
دعــم تحــول دبــي لتصبــح مدينــة مــن مــدن المســتقبل وبهــدف تمكيــن قادة المســتقبل مــن مواجهــة
التحديــات وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولين فــي القطــاع الحكومــي .وقــد حــازت هــذه البرامــج
علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن قبــل مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي
دولــة اإلمــارات.
ً
وفقــا ألعلــى المعاييــر
تتضمــن حزمــة برامــج حكومــة المســتقبل أربــع برامــج ماجســتير تــم تصميمهــا
األكاديميــة هــي:

برامج حكومة المستقبل
البرنامج

الفصل الدراسي األول

برنامج الماجستير التنفيذي
في اإلدارة العامة

الفصل الدراسي الثاني

إجمالي عدد الطالب

57

31

88

برنامج الماجستير في اإلدارة
العامة

3

6

9

برنامج الماجستير في إدارة
االبتكار

5

4

9

برنامج الماجستير في
السياسات العامة

3

13

16

المجموع

68

54

122

15

فعاليات وأنشطة الشؤون األكاديمية 2020

تلقــت الكليــة بتاريــخ  4مــارس تعليمــات مــن وزارة التربيــة والتعليــم باالنتقــال الكامــل إلــى التدريــس عــن
بعــد اعتبــارا مــن  8مــارس ،وذلــك مــن ضمــن اجــراءات مجابهــة كوفيــد .19عمــل الفريــق علــى الفــور علــى :
1.تحديث السياسات ذات الصلة

2.تحديــث منصــة  BlackBoardلتشــمل علــى  Collaborator Ultraباضافــة الفيديــو المتزامــن
وخصائــص اخــرى مهمــة.

3.تــم تجهيــز ثالثــة ســيناريوهات للفصــل األول انتظــارا لتوجيهــات الــوزارة :التعليــم الكامــل عــن بعــد،
المــزج بيــن التعليــم الصفــي والتعليــم عــن بعــد ،التعليــم الصفــي الكامــل.
4.تــم تدريــب الطــاب وأعضــاء الهيئتيــن األكاديميــة واالداريــة علــى النظــام الجديــد وإطالقــه بتاريــخ 8
مــارس و تــم تحويــل كافــة المــواد بمــا فيهــا االشــراف علــى االطروحــة علــى المنصــة االلكترونيــة.
5.تم انجاز اكثر من  650ساعة تدريسية عبر المنصة بحضور وتفاعل قوي من الطالب.

6.تــم عقــد اربعــة ورش مفتوحــة عبــر المنصــة االلكترونيــة للتســويق للفصــل الدارســي القــادم ،بينمــا
تتــم المتابعــة الســتكمال الطلبــات.

7.تــم تقديــم الطلــب الرســمي إلــى  NASPAAالعتمــاد برنامــج  MPAمــن خاللهــم واكتســاب ســمعة
دوليــة NASPAA .هــي شــبكة كليــات السياســات واالدارة العامــة ،وهــي المعيــار العالمــي لتعليــم
الخدمــة العامــة .وســيتم أيضــا فــي المســتقبل تقديــم طلبــات ل MIMو . MPP
8.تــم االنتهــاء مــن اعــداد الئحــة المــوارد البشــرية لغيــر االدارييــن فــي الكليــة وهــي اآلن أمــام مجلــس
الكليــة تمهيــدا لعرضهــا امــام لجنــة كجلــس االمنــاء المختصــة ومــن ثــم المجلــس القرارهــا.

9.يســتمر أعضــاء هيئــة التدريــس بنشــر أبحاثهــم خارجيــا أو بالتعــاون مــع إدارة أبحــاث السياســات فــي
الكليــة .وقــد قــام عــدد منهــم بنشــر أبحــاث لهــا عالقــة باالســتجابة ل كوفيــد.19

	10.تــم تقديــم طلــب إلــى لجنــة االعتمــاد األكاديمــي  CAAإلعــادة اعتمــاد جميــع البرامــج األكاديميــة
«برامــج حكومــة المســتقبل» التــي تقدمهــا الكليــة.
	11.تــم تقديــم طلــب إلــى لجنــة االعتمــاد األكاديمــي العتمــاد التعليــم المدمــج فــي جميــع البرامــج
األكاديميــة.
	12.نجحــت الكليــة فــي طــرح الفصــل الدراســي الثانــي علــى التوالــي باســتخدام نهــج التعلــم اإللكترونــي
والتعلــم عــن بعــد.
	13.نظــرا لتخــرج بعــض الطــاب الجــدد فــي نهايــة الفصــل الدراســي خريــف  ،2020نظمــت إدارة الشــؤون
األكاديميــة بنجــاح عــدة لقــاءات وجهـ ًـا لوجــه بيــن الطــاب الجــدد وأســاتذتهم مــع الحــرص علــى اتبــاع
كافــة اإلجــراءات االحترازيــة التــي تضمــن ســامة الجميــع فــي ظــل جائحــة كورونــا.

مفتوحــا يهــدف إلــى التســويق للبرامــج األكاديميــة
افتراضيــا
	14.عقــدت إدارة الشــؤون األكاديميــة يومــا
ً
ً
المختلفــة التــي تقدمهــا الكليــة مــن خــال لقــاء الطــاب المحتمليــن مــع المدرســين والطاقــم اإلداري.
	15.تــم إطــاق حملــة تســويقية تهــدف إلــى اســتقطاب طــاب جــدد للفصــل الدراســي ربيــع .2021
تســتمر هــذه الحملــة خــال شــهري ديســمبر  2020وينايــر .2021

16

17

التعليم التنفيذي

18

تقــدم الكليــة مجموعــة مــن برامــج التعليــم التنفيــذي الخاصــة وبرامــج االنتســاب المفتــوح والدبلومــات
المهنيــة ،التــي تســتهدف كبــار المســؤولين الحكومييــن وغيــر الحكومييــن الذين يســعون لصقــل مهاراتهم
القياديــة وتوســيع مجــال معرفتهــم حــول أحــدث التطــورات فــي السياســات العامــة .وتتميــز هــذه البرامــج
القصيــرة والمكثفــة بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبتكــرة تعتمــد علــى المحاضــرات األكاديميــة
ودراســات الحالــة والمناقشــات الجماعيــة والتماريــن العمليــة.

إجمالــي عــدد المتدربيــن فــي
برامــج التعليــم التنفيــذي –
برامج المتخصصة = 1076
مشــارك

إجمالــي عــدد المتدربيــن فــي برامــج
التعليــم التنفيــذي – منصــة التعليــم
التنفيــذي الذكيــة =  961مشــارك

إجمالــي عــدد المتدربيــن
فــي برامــج التعليــم
برامــج
–
التنفيــذي
االنتســاب المفتــوح = 74
مشــا ر ك

إجمالــي عــدد المتدربين في
برامــج التعليــم التنفيــذي –
جلســات التعليــم التنفيــذي
=  308مشــارك

إجمالــي عــدد المتدربيــن فــي برامج
التعليــم التنفيــذي – الدبلومــات
المهنيــة =  45مشــارك

19

 .1العقود التدريبية الموقعة في العام 2020

 29يناير  – 2020برنامج التعليم التنفيذي بالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
وقعــت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة – إدارة التعليــم التنفيــذي مــع معهــد مدينــة المعرفــة
للقيــادة والريــادة وتــم تصميــم وتنفيــذ «برنامــج القيــادات العربيــة والتميــز الحكومــي» تحــت عنــوان
«االبــداع فــي العمــل الحكومــي» اســتهدف [ ]21كفــاءة مــن موظفــي حكومــة الســعودية -الدفعــة الثانيــة
فــي الفتــرة مــن  5 - 1مــارس  .2020تــم التركيــز علــى عــدد مــن الموضوعــات األساســية وتناولهــا
باســتخدام منهــج تدريبــي متكامــل يعــزز المشــاركة التفاعليــة وتبــادل الخبــرات بيــن القيــادات العربيــة
المشــاركة واالطــاع علــى أفضــل التجــارب وممارســات األداء الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي إمــارة دبــي.

20

 .2البرامج التدريبية المنفذة في العام  – 2020البرامج المتخصصة
البرنامج

1

تطوير وتنفيذ
السياسات العامة

اسم المؤسسة

اللغة

مجلس أبوظبي للتطوير
االقتصادي

العربية

وزارة الداخلية بحكومة اإلمارات
– الدفعة األولى

2

برنامج إعداد
القادة لوزارة
الداخلية
(المجموعة
األولى – الدفعة
االولى)

العربية

3

برنامج إعداد
القادة لوزارة
الداخلية
(المجموعة الثانية
– الدفعة األولى)

العربية

4

برنامج القيادات
العربية والتميز
الحكومي

5

برنامج إعداد
القادة لوزارة
الداخلية
(المجموعة
األولى – الدفعة
الثانية)

العربية

6

برنامج إعداد
القادة لوزارة
الداخلية
(المجموعة الثانية
– الدفعة الثانية)

العربية

7

برنامج اإلدارة
الحكومية
للقيادات األمنية

شرطة دبي

8

برنامج رواد
الصحة

هيئة الصحة بدبي – الدفعة
الثالثة

معهد مدينة المعرفة للقيادة
والريادة

2

5

0

14

29

العربية

5

0

14

21

5

5

0

5

21

5

1

4

3

23

5

0

5

0

20

7

6

1

7

14

4

4

0

28

40

االنجليزية

4

0

4

0

30

االنجليزية

(المرحلة الثانية:
التدريب)
10

العربية

وزارة الداخلية بحكومة اإلمارات
– الدفعة الثانية

برنامج رواد
الصحة

برنامج رواد
المستقبل

1

1

0

3

10

2

) المرحلة االولى:
التقييم)
9

عدد
المحاور

تم تنفيذ

المتبقي

عدد
األيام

عدد
المشاركين

دائرة المالية – حكومة دبي

العربية

10

7

3

24

13

21

11

برنامج عجمان
إلعداد القادة-
الدفعة الثالثة

دائرة الموارد البشرية – حكومة
عجمان

العربية

4

6

4

18

20

12

برنامج تقييم
الموظفين فئة
الصف الثالث

وزارة الطاقة والصناعة

العربية

2

2

0

10

23

العربية

6

0

6

0

15

4

4

0

8

11

برنامج الدبلوم
المهني في إعداد
قادة المستقبل
13

LEAD
Developing
Talent

هيئة االئتمان للصادرات
االنجليزية

(المرحلة االولى)
التقييم
(المرحلة الثانية)
التدريب
14

برنامج إعداد
القادة لوزارة
الداخلية
(المجموعة
األولى – الدفعة
الثانية)

15

االنجليزية
وزارة الداخلية  -بحكومة
اإلمارات
الدفعة الثانية

برنامج إعداد
القادة لوزارة
الداخلية
(المجموعة
الثانية – الدفعة
الثانية)

16

برنامج رواد
المستقبل

دائرة المالية – بحكومة دبي

17

برنامج عجمان
إلعداد القادة-
الدفعة الثالثة

دائرة الموارد البشرية – حكومة
عجمان

المجموع

22

4

2

2

6

21

العربية

5

3

2

15

23

العربية

5

3

2

15

21

العربية

10

8

2

24

13

العربية

9

9

0

18

20

70

57

19

167

312

 .3البرامج التدريبية المنفذة في العام  – 2020برامج االنتساب المفتوح
الحالة

اللغة
العربية

عدد
المحاور

عدد األيام
التدريبية

عدد
الحضور

البرنامج

موعد
البرنامج

1

2

21

1

برنامج رحلة المستقبل الدفعة الثالثة -
المحطة الخامسة  :الحكومة الذكية

15-16
يناير

تم التنفيذ

1

3

7

2

برنامج قيادة التحول الرقمي في المؤسسات
الحكومية

27 – 25
فبراير

تم التنفيذ

العربية

5

43

7

20-24
Evidence to Policy Fellowship Program
سبتمبر

تم التنفيذ

االنجليزية

1

1

24

8

Executive Education Masterclass:
)Future Foresight (Online

10
أغسطس

تم التنفيذ

العربية

1

9

برنامج الدبلوم التنفيذي

 4نوفمبر
–10
ديسمبر

تم التنفيذ

العربية

6

12

18

10

Evidence to Policy Fellowship Program
Phase 2

 18نوفمبر

تم التنفيذ

االنجليزية

1

1

3

11

Evidence to Policy Fellowship Program
Phase 2

 25نوفمبر

تم التنفيذ

االنجليزية

1

1

3

12

Evidence to Policy Fellowship Program
Phase 2

 9ديسمبر

تم التنفيذ

االنجليزية

1

1

3

13

Evidence to Policy Fellowship Program
Phase 2

 16ديسمبر تم التنفيذ

االنجليزية

1

1

3

14

برنامج الدبلوم التنفيذي

 22ديسمبر
–  10فبراير تم التنفيذ
2021

العربية

6

10

15

20

39

155

خبير السياسات العامة المتقدمة ( الدفعة
االولى)

خبير السياسات العامة المتقدمة ( الدفعة
االولى)
المجموع

23

 .4الدبلومات المهنية
تــم طــرح برنامــج الدبلــوم التنفيــذي “خبيــر السياســات العامــة المتقدمــة” ضمــن برامــج التعليــم التنفيذي
والــذي يتضمــن المحــاور التالية:

24

المحور األول :حكومات
المستقبل والسياسات
العامة

المحور الثاني :نماذج عالمية
في تطوير السياسات العامة

المحور الثالث :نماذج
دولة االمارات في إعداد
السياسات العامة

المحور الرابع :االبتكار في
إعداد السياسات العامة

المحور الخامس :استخدام
العلوم السلوكية في إعداد
السياسات العامة

المحور السادس :المشروع
التنفيذي

 .5التحول الذكي – منصة التعليم التنفيذي الذكية

•تنفيــذ خطــة تحويــل البرامــج التدريبيــة (المتخصصــة واالنتســاب المفتــوح ،والتقييمــات ) الــى برامــج
الكترونيــة ذكيــة عبــر المنصــة اإللكترونيــة ()Blackboard Collaborate Ultra Webinar
•تم التنسيق واالتفاق مع الجهات في استمرارية تنفيذ خطط برامج المتخصصة المعتمدة.
•مــن  23مــارس ،تــم بنجــاح تحويــل محــاور تدريبيــة ،وتقييمــات والمشــاريع التنفيذيــة لـــ [ ]132متــدرب
الــى التدريــب عــن بعــد بواقــع  96ســاعة افتراضيــة
• 29أبريــل ،تــم إطــاق منصــة التعليــم التنفيــذي الذكيــة ،وذلــك تماشــيا مــع اســتراتيجية حكومــة دبــي
ودعمــا لجهــود الدولــة فــي اســتمرارية األعمــال عــن بعد.تقــوم هــذه المبــادرة علــى تقديــم برنامــج
تدريبــي (غيــر متزامــن) بعنــوان “القيــادة االســتراتيجية فــي عصــر التحديــات وســيتم إشــراك 1000
موظــف مــن القيــادات الحكوميــة مــن مختلــف إمــارات الدولــة للمشــاركة فــي البرنامــج التدريبــي.
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عــدد الجهــات المشــاركة مــن كل إمــارة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي البرنامــج التدريبــي
بعنــوان القيــادة االســتراتيجية فــي عصــر التحديــات ( برنامــج غيــر متزامــن)
•دبي30 :
•أبوظبي9 :
•الشارقة6 :
•عجمان10 :
•أم القيوين7 :
•رأس الخيمة1 :
مجموع الجهات63 :
مجموع المشاركين669 :
النصف الثاني:
تنفيــذ خطــة تحويــل البرامــج التدريبيــة (المتخصصــة واالنتســاب المفتــوح ،والتقييمــات ) الــى برامــج
الكترونيــة ذكيــة عبــر المنصــة اإللكترونيــة ( .)Blackboard Collaborate Ultra Webinarتتضمــن
منصــة التعليــم التنفيــذي الذكيــة ( )10برامــج تدريبيــة وبلــغ عــدد المشــاركين  961مشــارك
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البرامج التدريبية
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 .6مركز التقييم

قامــت إدارة التعليــم التنفيــذي بعمليــات التقييــم بالتعــاون مــع شــركة بروفايلــز اكــس تــي لقيــاس مهــارات
القياديــة واألداء وذلــك لتشــخيص االحتياجــات التدريبيــة لــكل مــن البرامــج التاليــة:
•برنامــج رواد الصحــة – لقيــادات الصــف الثانــي التابــع لهيئــة الصحــة بدبــي الدفعــة الثالثــة مســتهدفا
[ ]40كفــاءة قبــل بــدء البرنامــج
•برنامــج قيــادات االتحــاد الئتمــان الصــادرات – لقيــادات الصــف الثانــي مســتهدفا [ ]10كفــاءات قبــل
بــدء البرنامــج
•برنامــج برنامــج الدبلــوم المهنــي فــي إعــداد قــادة المســتقبل لقيــادات الصــف الثانــي التابــع لــوزارة
الطاقــة والصناعنــة مســتهدفا [ ]16كفــاءة

 .7الزيارات الميدانية

فــي  2مــارس  2020قامــت إدارة التعليــم التنفيــذي بتنفيــذ بعــض الزيــارات الميدانيــة لموظفــي حكومــة
الســعودية وذلــك ضمــن البرنامــج التدريبــي (القيــادات العربيــة والتميــز الحكومــي) للتعــرف علــى أفضــل
الممارسات:
•مركــز استشــراف المســتقبل واتخــاذ القــرار بشــرطة دبــي :تــم مناقشــة مجموعــة مــن الحتميــات (10
تقنيــات قــد تغيــر حياتنــا) واالثــار المترتبــة علينــا وأيضــا عــن مســرعات المســتقبل وكيفيــة عملهــا
ومــدى نجاحهــا فــي تســريع العمــل الحكومــي
•موانىء دبي في جبل علي :التعرف على واقع التجارب العملية وأفضل التطبيقات
•طيران االمارات :استعراض تجربة التحول الرقمي في مجال الطيران
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 .8اإلصدارات

•خالصة الرشاقة المؤسسية
•خالصة عالم الفوكا
•حكومة المستقبل ( تدمج البصائر السلوكية في صناعة السياسات)
•خالصة الكورونا االختبار الحقيقي لجاهزية المؤسسات للعمل عن بعد
•كتــاب الرشــاقة فــي اإلدارة الحكوميــة قــارب نجــاة فــي عالــم الفــوكا :تــم نشــر كتــاب الرشــاقة فــي
اإلدارة الحكوميــة قــارب نجــاة فــي عالــم الفــوكا برعايــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي -بتكلفــة تبلــغ
قيمتهــا  100,000ألــف درهــم إماراتــي.
•خالصة حكومة المستقبل في دولة االمارات العربية المتحدة مرتكزات التقدم المتطورة
•خالصة الخدمات الرقمية في حكومة المملكة المتحدة
•خالصة التعليم التنفيذي االلكتروني والذكي
•خالصة الذكاء االصطناعي وسعادة المتعاملين
•Agile Human Resources Management
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مركز اإلمارات للمعرفة واالستشارات
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 .1المشاريع االستشارية التي عمل عليها المركز خالل العام 2020

المدة 9 :أسابيع

النطاق :تقديم خدمات استشارية لمراجعة وتحديث الخطة
االستراتيجية
•تحليل وتقييم الوضع الحالي

•تحديد التوجهات االستراتيجية للدائرة وتوصيف األهداف
االستراتيجية وتحديد مؤشرات األداء والمستهدفات

•اقتراح عدد من المبادرات والمشاريع االستراتيجية للدائرة
•إعداد مسودة الخطة االستراتيجية للدائرة وعرضها على
القيادة في الدائرة

المدة 48 :يوم عمل
النطاق:

•مشروع مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية لدائرة
الموارد البشرية لحكومة دبي 2023 - 2021

•تحليل وتقييم الوضع الحالي (تحليل البيئة الداخلية
والخارجية ،SWOT ،تحليل احتياجات أصحاب المصلحة،
اجراء المقارنات المعيارية المحلية واإلقليمية والدولية(
•تحديد التوجهات االستراتيجية للدائرة

•توصيف األهداف االستراتيجية وتحديد مؤشرات األداء
والمستهدفات

•اقتراح عدد من المبادرات والمشاريع االستراتيجية للدائرة
•إعداد مسودة الخطة االستراتيجية للدائرة وعرضها على
القيادة في الدائرة
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المدة :أسبوعان
النطاق:

•مراجعة دليل إطار الحوكمة المؤسسية

•مراجعة دليل نظام إدارة المخاطر المؤسسية في هيئة
الصحة بدبي

المدة :أسبوعان
النطاق:

•مراجعة دليل إعداد السياسات الصحية العامة
والمؤسسية في هيئة الصحة بدبي
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 .2الشراكات المعرفية
يقوم مركز اإلمارات للمعرفة واالستشارات بالتحضير إلبرام عدد من الشراكات المعرفية التي تهدف
إلى تعزيز المحتوى العلمي التخصصي لدى المركز ودعم توسع نشاط المركز لتقديم أحدث الحلول
المعرفية للجهات الحكومية:

نطاق التعاون
•التعاون في تقديم الخدمات االستشارية في تبادل المعارف من خالل االستشارات االدارية
•الدورات التخصصية
•الورش والمحاضرات
___________________________________________________________________________

نطاق التعاون
•التعاون في تقديم الخدمات االستشارية في مجال خدمة المتعاملين
___________________________________________________________________________

نطاق التعاون
•التعاون في تقديم الخدمات االستشارية في مجال التميز الحكومي
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تــم التنســيق مــع عــدد مــن الجهــات الخاصــة لتبــادل الخبــرات فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة وإثــراء
محتــوى مخرجــات المشــاريع االستشــارية فــي المركــز

يعمــل مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات بالتحضيــر إلبــرام عــدد مــن الشــراكات المعرفيــة التــي
تهــدف إلــى تعزيــز المحتــوى العلمــي التخصصــي لــدى المركــز ودعــم توســع نشــاط المركــز لتقديــم أحــدث
الحلــول المعرفيــة للجهــات الحكوميــة:
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 .3مبادرة – إسأل خبير
قام مركز اإلمارات للمعرفة واالستشارات بإطالق مبادرة معرفية خالل شهر رمضان المبارك بعنوان
«اسأل خبير» والتي تهدف إلى تقديم الرأي االستشاري التخصصي ومناقشة اإلشكاليات واألسئلة
واالستفسارات التي يطرحها الجمهور ،من خالل نخبة من المستشارين المقيمين وغير المقيمين لدى
المركز ،من خالل نشر رسائل إعالمية حول تخصصات المركز اإلدارية.

إدارة الموارد البشرية

االستراتيجية واألداء
المؤسسي

الحوكمة والتنظيم
االداري

المشاركات144 :

المشاركات111 :

المشاركات112 :

التفاعالت2,421 :

التفاعالت1,090 :

التفاعالت1,932 :

مجموع التفاعالت والمشاركات5,810 :
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 .4مبادرة – ومنكم نستفيد
قــام مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات بإطــاق مبــادرة «ومنكــم نســتفيد» بهــدف تبــادل الخبــرات
والمعــارف بيــن االستشــاريين غيــر المقيميــن وذلــك مــن خــال تقديــم حلقــة معرفيــة مباشــرة عــن طريــق
برنامــج زوم لمواضيــع إداريــة مختلــة ومرتبطــة بتخصصــات المركــز االستشــارية
الجلســة المعرفيــة األولــى :تحقيــق اقتصــاد المعرفــة قائــم علــى االبتــكار فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
عدد الحضور 26 :استشاري غير مقيم
الجلسة المعرفية الثانية :إدارة المخاطر لعالم مابعد كوفيد 19
عدد الحضور 25 :استشاري غير مقيم
الجلسة المعرفية الثالثة :مستقبل الموارد البشرية مابعد كوفيد 19
عدد الحضور 24 :استشاري غير مقيم
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 .5المخرجات المعرفية

Data-Driven Public Sector Growth

رحلة التحول إلى الهياكل التنظيمية الرشيقة
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الموارد البشرية ودورها في األزمات والكوارث

 .6بوابة المعرفة الحكومية
منصــة ذكيــة رائــدة توفــر األنظمــة واألدلــة اإلرشــادية والتقاريــر المعرفيــة وتوثيــق ألفضــل الممارســات
فــي العمــل الحكومــي صــادرة عــن جهــات حكوميــة محليــة واتحاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي المجــاالت التاليــة :الحوكمــة والتنظيــم اإلداري ،االســتراتيجية واألداء المؤسســي ،إدارة المــوارد
البشــرية ،إدارة المعرفــة وإدارة االبتــكار
حقائق وأرقام:

إجمالي عدد األدلة والتقارير المعرفية141 :
إجمالي عدد التنزيالت5,054 :
إجمالي عدد المتصفحين 9,191 :

www.mbrsg.ae/gate
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 .7األعمال المعرفية
•العمــل علــى تطويــر  17معيــار فــي أيــزو  :20700لتطويــر أعمــال المركــز والتقديــم علــى الشــهادة
العــام المقبــل
•العمــل علــى  toolkitيحــوي  15مخــرج خــاص بتخصصــات المركــز :لتطويــر مخرجــات المشــاريع
االستشــارية الخاصــة بالمركــز
•دورة الهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة مــا بعــد كوفيــد : 19بالتعــاون مــع معهــد دبــي لتنميــة المــوارد
البشــرية مــن تقديــم المستشــار م .وســام ضبيــط
•تدويــن صوتــي ( )Podcastحــول «تعزيــز فــرص التعلــم والتطويــر فــي الجهــات الحكوميــة» :تقديــم
المستشــارة أمانــي زيــدان
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 .8االجتماعات التعريفية
قــام مركــز اإلمــارات للمعرفــة واالستشــارات بعقــد عــدد مــن االجتماعــات االفتراضيــة مــع عــدد مــن
ً
ً
ً
وعالميــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام  2020بهــدف
وإقليميــا
محليــا
الجهــات الحكوميــة والخاصــة
التعريــف بخدمــات المركــز المختلفــة وبحــث أوجــه التعــاون مــع هــذه الجهــات:
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األبحاث والدراسات
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يمثــل البحــث جوهــر رســالة كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة إلنتــاج المعرفــة ونشــر أفضــل
الممارســات وتدريــب صنــاع السياســات فــي الوطــن العربــي .وفــي هــذا الســياق ،يضطلــع أعضــاء هيئــة
التدريــس والباحثــون بمســؤولية إجــراء البحــوث بالكليــة .وتتنــوع مجــاالت البحــث لتغطــي موضوعــات
متعــددة منهــا الحوكمــة واالبتــكار والنــوع االجتماعــي والسياســات العامــة واإلدارة العامــة.
ـزءا كبيـ ً
بحــوث تكــرس الكليــة جـ ً
ـرا مــن مواردهــا للبحــث وإيجــاد األدلــة متعــددة المصــادر لدعــم نشــاطاتها
التعليميــة مــن جهــة وللدفــع باتجــاه اعتمــاد سياســات ذات فائــدة إقليميــة أكبــر مــن جهــة أخــرى .وعليــه،
فــإن الهــدف األول الســتراتيجية البحــث فــي الكليــة هــو التأثيــر علــى صياغــة السياســات المســتقبلية
وتزويــد صنــاع القــرار باألدلــة الوافيــة التخــاذ قــرارات فعالــة .تحــرص كليــة محمــد بــن لــإدارة الحكوميــة
علــى نشــر المعرفــة مــن خــال مخرجاتهــا البحثيــة و التــي تتضمــن:
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األعمال البحثية المنجزة
المبادرة

النوع

العنوان

تاريخ
النشر

مكان النشر

1

السياسة العامة

مجلة علمية

مجلة دبي للسياسات :2#
المدن الذكية :هي المحفز
للتنمية المستدامة؟

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

2

حكومة المستقبل مقال في مجلة
واالبتكار،
علمية
سياسات التنمية
المستدامة

لماذا تفشل المدن الذكية؟
كيف يمكن لفهم السياق أن
ينقذ مستقبل مدينتك

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

3

حكومة المستقبل مقال في مجلة
علمية
واالبتكار

مستقبل المدن ما الذي يمكن
أن يتعلمه صانعو السياسات
من نتائج قياس المدن الذكية؟

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

4

القيادة في العمل مقال في مجلة
علمية
الحكومي

أنا أحب المدن الذكية  ،لكنها ال فبراير
تحبني (حتى اآلن)! نحو مستقبل 2020
شموال
حضري أكثر
ً

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

5

حكومة المستقبل مقال في مجلة
علمية
واالبتكار

تحويل المد في المنطقة
العربية :كيف يمكن للسياسة
القائمة على البيانات أن تسرع
من تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

6

حكومة المستقبل مقال في مجلة
واالبتكار ،القيادة علمية
في العمل
الحكومي

الحوكمة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة :كيف
يمكننا التعجيل بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة؟

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

7

حكومة المستقبل مقال في مجلة
علمية
واالبتكار

بعد النفط :من التنويع إلى
التحول

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

8

السياسات
االقتصادية

مقال في مجلة
علمية

هل يمكن للحوكمة الرشيقة
استعادة الثقة في الحكومة؟
دروس من أمريكا الالتينية

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

9

حكومة المستقبل مقال في مجلة
علمية
واالبتكار

كيف يتم تنفيذ السياسات ذات فبراير
التأثير؟ نتائج قياس مجموعة
2020
أدوات صانعي السياسات؟

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

 10القيادة في العمل مقال في مجلة
علمية
الحكومي

كلية محمد بن راشد لإلدارة
الحكومية وهيكل لإلعالم

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

 11القيادة في العمل مقال في مجلة
علمية
الحكومي

تطوير المستقبل الرقمي للعالم فبراير
العربي :خارطة طريق للسياسة 2020
نحو أجندات وطنية

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

مقال في مجلة
علمية

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

 12سياسات التنمية
المستدامة

بناء االقتصاد الرقمي العربي
مخطط استراتيجي

45

بناء أمة للذكاء االصطناعي:
تسريع تبني الذكاء االصطناعي
من خالل صنع السياسات
الرشيقة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

 13حكومة المستقبل مقال في مجلة
علمية
واالبتكار

 14السياسة العامة

كلمة العدد في
مجلة علمية

المدن الذكية  ..محفز
السياسات من أجل التنمية
المستدامة

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
وهيكل لإلعالم

 15السياسات
الصحية

البحث العلمي

وضع الحماية التنظيمي :عناصر فبراير
تصميم مختبر التنظيم الصحي 2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 16السياسات
المجتمعية

البحث العلمي

نحو زيادة نسبة مشاركة المرأة
اإلماراتية في القوى العاملة

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 17حكومة المستقبل البحث العلمي
واالبتكار ،القيادة
في العمل
الحكومي

نموذج القوة الناعمة «:”3P
نهج رشيق لالستراتيجية
الدبلوماسية

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 18حكومة المستقبل البحث العلمي
واالبتكار

المهارات الوطنية المتقدمة
للقطاع العام المرن الذي يركز
على المستخدم

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 19حكومة المستقبل البحث العلمي
واالبتكار ،القيادة
في العمل
الحكومي

قلب الحكومة الرشيقة  -القيمة فبراير
2020
العامة المستقبلية

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

البحث العلمي

االزدهار في أوقات غير
فبراير
متوقعة :بناء قطاع رعاية صحية 2020
مرن في اإلمارات العربية
المتحدة

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 21حكومة المستقبل البحث العلمي
واالبتكار

أثر تصورات الخدمة الحكومية
والسمعة في إسعاد الوطن

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 22السياسة العامة

وقائع المؤتمر

الحكومة الرشيقة :أن تصبح
دليل على المستقبل (إجراءات
ً
منتدى اإلمارات للسياسات
العامة )2020

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 23السياسات
الصحية،
السياساة
المجتمعية

وقائع مجلس
السياسات

تعزيز الصحة النفسية والعافية
ألطفال المدارس اإلماراتية

فبراير
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 24السياسات
الصحية،
السياساة
المجتمعية

ملخص
السياسات

التأثير على جائحة COVID-19
على الصحة النفسية ألطفال
اإلمارات  -تحليل السياسات

أبريل
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 25السياسات
الصحية

البحث العلمي

ردود سريعة :إبالغ استجابة
اإلمارات العربية المتحدة لوباء
COVID-19

مايو
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 20السياسات
الصحية
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 26سياسات التنمية
المستدامة

ملخص
السياسات

العمل المناخي في عالم ما بعد مايو
 - COVID-19توصيات لتعافي 2020
اإلمارات العربية المتحدة

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 27السياسات
الصحية

ورقة اإلجراءات
السياسية

مايو
التداعيات االجتماعية
واالقتصادية لـ  COVID-19في 2020
اإلمارات (خارجي)

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 28السياسات
االقتصادية

ورقة اإلجراءات
السياسية

مجلس السياسة االفتراضية
حول إعادة تشكيل االقتصاد
بعد COVID-19

يوليو
2020

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 29السياسات
الصحية

ورقة اإلجراءات
السياسية

مايو
تقييم اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لـ  COVID-19في 2020
اإلمارات العربية المتحدة

كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية

 30السياسات
الصحية

ورقة ملخص
سياسات

استخدام الممارسات
والسياسات العالمية إلعالم
دولة اإلمارات العربية المتحدة
بجودة الحياة والرفاهية

ديسمبر كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
2020

 31حكومة المستقبل البحث العلمي
واالبتكار

تحليل مجموعات الصناعة
التنافسية :مجموعة أدوات
تطوير االستراتيجية

ديسمبر كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
2020

 32حكومة المستقبل البحث العلمي
واالبتكار

تقرير منتدى اإلمارات
للسياسات العامة :المهارات
الوطنية المتقدمة للقطاع
العام السريع الذي يركز على
المستخدم (باللغة العربية)

ديسمبر كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
2020

 33حكومة المستقبل ورقة ملخص
سياسات
واالبتكار

المؤسسية في حكومة ديسمبر كلية محمد بن راشد
الرشاقة
َّ
لإلدارة الحكومية
2020
دبي (باللغة العربية)

 34حكومة المستقبل تمرين تحليل
السياسات
واالبتكار

َدور استخدام وسائل التّ واصل
االجتماعي في الجهات
الحكومية االتّ حادية بدولة
ّ
اإلمارات العربية المتّ حدة (باللغة
العربية)

ديسمبر كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
2020

 35السياسات
الصحية

تمرين تحليل
السياسات

عوامل تحفيزية في اتخاذ قرارات ديسمبر كلية محمد بن راشد
المرضى اإلماراتيين للبحث
لإلدارة الحكومية
2020
عن مرافق وخدمات طبية في
الخارج

 36السياسات
االقتصادية

تمرين تحليل
السياسات

ديسمبر كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
2020

طريق الحرير في دبي:
استراتيجية لتعزيز القدرة
التنافسية لميناء جبل علي
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المؤتمرات والفعاليات العلمية
نوع الحدث

عنوان المؤتمرات والفعاليات العلمية

التاريخ

مؤتمر

منتدى اإلمارات للسياسات العامة:
الحكومة المرنة واالستعداد للمستقبل

مجلس السياسات

الصحة العقلية

ورشة عمل

النهوض بالنظام البيئي للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار (مكتب رئيس
الوزراء)

مجلس السياسات

ورشة عمل حول المهارات الرشيقة

عرض تقديمي

الحوكمة الشاملة واألعمال الدولية
وعروض الطالب

عرض تقديمي

القيمة العامة والتكنولوجيا
والدبلوماسية (عرض ورقة بحثية)

ورشة عمل

وفد طالبي من جامعة نيويورك

مجلس السياسات

مجلس السياسات :اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لـ  COVID-19في
اإلمارات العربية المتحدة

9

يوليو 2020

مجلس السياسات
(افتراضي)

إعادة تشكيل االقتصاد بعد
 :COVID-19مستقبل العولمة

10

يوليو 2020

مجلس السياسات
(افتراضي)

إعادة تشكيل االقتصاد بعد
 :COVID-19مستقبل التعليم

11

يوليو 2020

مجلس السياسات
(افتراضي)

إعادة تشكيل االقتصاد بعد
 :COVID-19مستقبل العمل

12

ديسمبر 2020

حلقة نقاشية (افتراضية)

اجتماع فريق الخبراء“ :مؤشر التنويع
االقتصادي العالمي”

1
2
3

4
5
6
7
8
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 17-18فبراير 2020
 18فبراير 2020
 26فبراير 2020
 18فبراير 2020
 18فبراير 2020
 17فبراير 2020
 14يناير 2020
 20مايو 2020

مشاركات إدارة بحوث السياسات
ورشــة عمــل بالتعــاون مــع مؤسســة محمــد بــن عــرض تقديمــي لســارة األميــري حــول النهــوض
راشــد لالبتــكار الحكومــي حــول تمكيــن االبتــكار فــي بالنظــام البيئــي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار:
دفــع المكاســب االقتصاديــة مــن خالل السياســات
اإلمــارات :رؤى وتوصيــات بشــأن السياســات
الوطنيــة

الحلقــة النقاشــية األولــى ضمــن فعاليــات منتــدى الحلقــة النقاشــية الثانيــة ضمــن فعاليــات منتــدى
اإلمــارات للسياســات العامــة  2020بعنــوان اإلمــارات للسياســات العامــة  2020بعنــوان
دليــا علــى
«التصميــم مــن أجــل النجــاح :استكشــاف المرونــة «الثــورة الصناعيــة الرابعــة :أن تكــون
ً
المســتقبل»
فــي القطــاع العــام»

الحلقــة النقاشــية الثالثــة ضمــن فعاليــات منتــدى اإلمــارات للسياســات العامــة  2020بعنــوان «الدروس
مــن المملكــة المتحدة»
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مشاريع إدارة بحوث السياسات ما بعد الجائحة :التحوالت الحكومية

50

تأثيــر االغــاق االقتصــادي علــى جمعيــة دبــي
()CDA

السياســات االقتصاديــة بعــد الوبــاء  -دائــرة دبــي
االقتصاديــة

خالصــة مجلــة دبي للسياســات حــول الحكومة
أثنــاء الوباء

العمــل المناخــي فــي عالــم مــا بعــد - Covid-19
اتجاهــات السياســة للتعافــي المســتدام فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة

تأثيــر جائحــة  COVID-19علــى الصحــة
النفســية لألطفــال فــي اإلمــارات العربيــة
ا لمتحــد ة

مجلــس السياســات (االفتراضــي) :اآلثار االجتماعية
واالقتصاديــة لـــ  COVID-19فــي اإلمــارات العربية
المتحــدة  -مكتــب وزيــر العلــوم المتقدمة

إطالق العدد الثاني من مجلة دبي للسياسات
تصــدر مجلــة دبــي للسياســات عــن كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة ،مــع رؤيــة تهــدف إلــى
المســاهمة فــي االرتقــاء بالحوكمــة المســتقبلية واستشــراف السياســات العامــة ،مــن خــال إرســاء
أســس محكمــة وميســرة الوصــول وقابلــة للتنفيــذ ،وإنتــاج معــارف قائمــة علــى الممارســات العمليــة،
ـاء علــى خالصــة خبــرات ومعرفــة قــادة الفكــر فــي المنطقــة والعالــم .وتســتهدف المجلــة الوصــول إلــى
بنـ ً
مجتمــع واضعــي السياســات والمســؤولين الحكومييــن ،وفــق رســالة ترمــي للنهــوض بجــودة ســير العمــل
الحكومــي ،وتحســين الممارســات المتبعــة فــي القطــاع العــام ،وإثــراء توجهــات صنــاع سياســات الغــد.
وفــق هــذا المنظــور ،توفــر مجلــة دبــي للسياســات رؤى موثوفــة فيمــا يتعلــق باالتجاهــات المســتقبلية
فــي قطــاع السياســات العامــة والممارســات الحكوميــة ،التــي ابتكرهــا قــادة الفكــر العالميــون في مختلف
مياديــن السياســات العامــة .وتســمل هــذه المجــاالت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :قطــاع االبتمــار،
والتحــول الرقمــي ،والسياســات االجتماعيــة ،واالقتصــاد ،والعلــوم السياســية ،واإلدارة ،والقياجــة،
والرفاهيــة ،والتنميــة المســتدامة .تصــدر مجلــة دبــي للسياســات كمجلــة مطبوعــة ورقيــة ،كمــا تتوفــر
إلكترونيـ ًـا عبــر اإلنترنــت علــى موقــع  www.DubaiPolicyReview.aeوتنشــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزية.
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التقارير السياسية

52

المشاريع االستراتيجية
عاما المقبلة»
المشروع االستشاري لتحليل سياسات االقتصاد المستقبلي في دبي «نحو الخمسين ً

مؤشر التنوع االقتصادي العالمي ()EDI
اســتضافت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة
افتراضيــا لمجموعــة الخبــراء حــول «مؤشــر
اجتماعــا
ً
ً
التنويــع االقتصــادي العالمــي [ »]EDIبالتعــاون مــع
صنــدوق النقــد الدولــي .يعــد  EDIبمثابــة تحليــل كمــي
ســنوي جديــد وترتيــب لمســتوى التنويــع االقتصــادي
للبلــدان حــول العالــم  ،حيــث تقــود الكليــة التصميــم
والتطويــر واإلنتــاج.

53

طلقــت  MBRSGاســتبيانين بالتعــاون مــع هيئــة تنميــة المجتمــع ( )CDAفي يونيــو  2020وأكتوبر 2020
لقيــاس األثــر الحالــي والمتوقــع للوبــاء علــى الظــروف االجتماعيــة والمعيشــية للمواطنيــن والمقيميــن
فــي اإلمــارة بمختلــف فئاتهــم وجنســياتهم .ويهــدف االســتبيان إلــى التعــرف علــى االحتياجــات االجتماعيــة
الجديــدة لألفــراد واألســر وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة  ،مــن أجــل تقديــم الحلــول وتطويــر
البرامــج لتلبيــة تلــك االحتياجــات.
تــم عــرض النتائــج علــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي  ،والمجلــس التنفيــذي :طلــب نشــر المســح للمــرة الثانيــة بعــد مراجعــة النتائــج
مــن أول إطــاق.
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الشراكات االستراتيجية

55

56

االتصال المؤسسي والتسويق
تســعى كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة مــن خــال أنشــطة االتصــال المؤسســي والعالقــات
العامــة والفعاليــات إلــى تعزيــز الســمعة المؤسســية وترســيخ هويــة الكليــة لــدى ســائر المؤسســات
الحكوميــة (المحليــة واالتحاديــة) ،وذلــك عبــر اإلعــام التقليــدي والتواصــل اإللكترونــي ووســائل االتصــال
االجتماعــي وعبــر تنفيــذ الحمــات اإلعالنيــة والتســويقية ،إذافــة إلــى تخطيــط وتنظيــم وإقامــة المؤتمرات
والفعاليــات المؤثــرة بالتعــاون مــع الشــركاء ،وتقديــم الدعــم اللوجســتي واإلعالمــي اللــزم للشــركاء
الداخلييــن بهــدف تحقيــق أهــداف الكليــة.

57

بلغ عدد متابعي حسابات الكلية
على جميع قنوات التواصل
االجتماعي أكثر من  63ألف متابع

بلغ عدد الزيارات للموقع
اإللكتروني للكلية حوالي
 316,354ألف زيارة

إعداد وتنفيذ 10حمالت تسويقية إلكترونية
للترويج لبرامج و فعاليات الكلية

تحديث الموقع اإللكتروني
لمنتدى اإلمارات للسياسات
العامة 2020

التخطيط والدعم اللوجستي
لمنتدى اإلمارات للسياسات
العامة 2020

تنفيذ وتصميم ونشر التقرير
السنوي للكلية 2019

إنتاج  45فيديو حول برامج
وفعاليات وأنشطة الكلية

 61مشروع تصميم إلدارات الكلية يتضمن
كل مشروع عدد من التصاميم كاإلعالنات
والكتيبات الخاصة بالفعاليات والعروض
التقديمية والمنشورات ،إلخ

تغطية وتوثيق وتصوير  18من
الفعاليات داخل وخارج الكلية

تخطيط وتنفيذ ومتابعة مبادرة الحلقات
المعرفية «ما بعد كوفيد( »19البث المباشر
على انستقرام)

التخطيط والتنفيذ والترويج لورش عمل افتراضية للترويج لبرامج حكومة المستقبل
وقد استقطبت الورش  3022مشارك
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منتدى اإلمارات للسياسات العامة 2020
الحكومة المرنة واالستعداد للمستقبل  18 - 17فبراير 2020
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،وبحضــور الشــيخ
منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نظمــت الكليــة الــدورة الرابعة مــن “منتدى اإلمارات للسياســات
العامــة تحــت شــعار «الحكومــة المرنــة واالســتعداد للمســتقبل»
بالشــراكة مــع مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار الحكومــي ركــز المنتــدى علــى مفهــوم الحكومــة المرنــة
وتأثيرهــا علــى عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســات العامــة ،إضافــة إلــى مــدى اســتجابة السياســات العامــة
المســتقبلية واألطــر التنظيميــة وآليــات التنفيــذ لــردود الفعــل العامــة وإهتمامــات وطموحــات األفــراد
والمجتمعــات  ،كمــا عمــل علــى إقتــراح محــاور لحكومــة المســتقبل المرنــه لتحقيــق رفاهيــة  7.6مليــار
مواطــن عالمــي فــي إطــار أهــداف التنمية المســتدامة لعام  ، 2030لضمان مســتقبل أفضل ومجتمعات
أكثــر اســتدامة للجميــع وذلــك بمشــاركة وحضــور نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي هــذا المجــال .
عدد األشخاص الذين قاموا بالتسجيل

التكلفة الفعلية

قيمة اإلعالن
الظهور اإلعالمي

عدد المتحدثين

الحضور الفعلي
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الفعاليات العامة
اسم الفعالية والشهر

عدد الحضور

يناير 2020
1

زيارة وفد جامعة نيويورك

15

2

اليوم المفتوح لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

11

فبراير 2020
3

المؤتمر الصحفي – قبل منتدى اإلمارات للسياسات
العامة2020

25

4

ورش عمل ما قبل منتدى اإلمارات للسياسات العامة
2020

40

5

منتدى اإلمارات للسياسات العامة 2020

1223

أبريل 2020

60

6

الجلسة األولى على إنستغرام :ما بعد كوفيد  :19-ماذا
تعلمنا من كورونا؟

180

7

الجلسة الثانية على إنستغرام المباشر :ما بعد
 :COVID-19التعلم واالستجابة الحكومية لألزمات

122

8

الجلسة الثالثة على إنستغرام المباشر :ما بعد
 :COVID-19تأثير فيروس كورونا على االقتصاد

236

9

الجلسة الرابعة على إنستغرام المباشر :ما بعد
 :COVID-19السياسات الصحية أثناء األوبئة وبعدها

96

10

الجلسة الخامسة على إنستجرام :ما بعد كوفيد :19-
الحكومات ما بعد كورونا

92

11

الجلسة السادسة على إنستغرام المباشر :ما بعد كوفيد
 :19الدور الفعال ل “إدارة الموارد البشرية” تجاه الواقعالجديد

102

مايو 2020
12

سلسلة ورش عمل برامج حكومة مستقبل  -الجلسة
األولى :رؤى اإلدارة العامة

369

13

سلسلة ورش عمل برامج حكومة مستقبل – الجلسة
الثانية :رؤى إدارة االبتكار

373

14

سلسلة ورش عمل برامج حكومة مستقبل  -الجلسة
الثالثة :رؤى حول السياسة العامة

674

15

سلسلة ورش عمل برامج حكومة مستقبل  -الجلسة
الرابعة :إضاءات على اإلدارة العامة

747
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