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2013

القمة الحكومية األولى
»الريادة في الخدمات الحكومية«

11 – 12 فبراير 2013

اأجن���زت القم���ة احلكومية االأوىل الت���ي عقدت يف دبي يف 

الف���رتة ب���ني 11 - 12 فرباي���ر 2013، برعاي���ة وح�شور 

كرميني ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب رئي����ص الدولة، رئي�ص جمل�ص ال���وزراء، حاكم دبي، 

اأهدافه���ا يف جمع اجلهات احلكومي���ة االحتادية واملحلية 

واالإقليمي���ة والعاملية لتحقيق تبادل املعرف���ة ون�شر اأف�شل 

املمار�ش���ات االإداري���ة احلكومي���ة ع���رب عر����ص التجارب 

واخلربات املميزة.

وق���د عق���دت القم���ة احلكومية حت���ت �شع���ار »الريادة يف 

اخلدم���ات احلكومية« على م���دى يومني بح�شور اأكرث من 

150 خب���رًا دولي���ًا على م���دى 30 جل�ش���ة حوارية وور�شة 
عم���ل، و�شارك فيه���ا اأكرث م���ن 3000 �شخ����ص من دولة 

االإم���ارات العربية املتح���دة ومن ال���دول ال�شقيقة والدول 

العربي���ة وجمع كبر م���ن امل�شوؤولني واخل���رباء الدوليني. 

و�شارك يف جل�شات القمة احلكومية االأوىل �شاحب ال�شمو 

ال�شي���خ حمم���د بن را�ش���د اآل مكتوم نائب رئي����ص الدولة، 

رئي����ص جمل�ص الوزراء، حاكم دب���ي، والفريق �شمو ال�شيخ 

�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء، وزير 

الداخلي���ة، و�شمو ال�شيخ من�شور ب���ن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، رئي�ص املجل�ص الوزاري للخدمات، 

ووزير �شوؤون الرئا�شة.

ح�ش����ر القم����ة احلكومي����ة االأوىل �شم����و ال�شيخ حم����دان بن 

حمم����د بن را�ش����د اآل مكت����وم ويل عهد دبي، و�شم����و ال�شيخ 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو 

ال�شيخ عب����داهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، ومعايل 

ال�شي����خ نهيان ب����ن مبارك اآل نهيان وزي����ر الثقافة وال�شباب 

وتنمية املجتم����ع، و�شمو ال�شيخ اأحمد ب����ن �شعيد اآل مكتوم، 

رئي�ص هيئة دبي للط����ران الرئي�ص االأعلى ملجموعة طران 

االإم����ارات، اإىل جان����ب عدد م����ن ال�شيوخ ومع����ايل الوزراء 

وكب����ار امل�شوؤول����ني يف الدول����ة و�شيوف من ع����دد من الدول 

العربي واالأجنبية وموظفي الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية 

االحتادية واملحلية.

ر�شخ���ت القمة منوذجًا جدي���دًا لل�شفافية احلكومية على 

امل�شتوى االإقليمي، واأر�ش���ت ممار�شة مبتكرة يف التوا�شل 

املبا�ش���ر مع اجلمهور حول الق�شايا الوطنية واالجتماعية 

والتنموي���ة، ولقيت �شدى وطنيًا واإقليميًا مميزًا، واأثمرت 

ح���وارًا وطنيًا مفتوح���ًا بني قيادة ال�ش���ف االأول وخمتلف 

قي���ادات العمل احلكومي، وو�شعت �شقفًا جديدًا لتوقعات 

وطموحات املجتمع من االأداء احلكومي.

واأطلق���ت خ���الل القم���ة احلكومي���ة االأوىل �شل�شل���ة م���ن 

االإ�ش���دارات والدرا�ش���ات والتقاري���ر املتخ�ش�ش���ة الت���ي 

ُتن�ش���ر وُتوزع يف املنطق���ة الأول مرة باللغ���ة العربية، وهي 

متاح���ة للتحميل من موق���ع القمة احلكومي���ة االإلكرتوين 

حتقي���ق  به���دف   www.thegovernmentsummit.ae
الكفاءة احلكومية وتعزيز الثقة بني املوؤ�ش�شات احلكومية 

واملتعامل���ني ورفع م�شتوى ر�شا املتعاملني، واإيجاد احللول 

العملي���ة للق�شايا املهم���ة املت�شلة باخلدم���ات احلكومية 

خا�شة يف قطاعات ال�شحة والتعليم والعمل.
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الجلسة الحوارية مع 

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
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 نه��ج أخ��ي الش��يخ خليف��ة هو 
”أن المواط��ن أواًل وثاني���ًا وثالث���ًا
“
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يج��ب أن نك��ون )األول( ف��ي كل 
شيء، وهذا نهج زايد بن سلطان 
وراش��د بن س��عيد اللذين سعيا 
للمركز األول، وهو نهج خليفة بن 
زايد. أريد من الجميع أن يس��عى 
للمرك��ز األول وكلمة مس��تحيل 
ليس��ت في قاموس��نا في دولة 
األول  المرك��ز  اطلب��وا  اإلم��ارات. 
فأنا وش��عبي نحب المركز األول

”

“
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نحن س��لطة لخدمة الناس 
”ولسنا سلطة عليهم
“
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كل مواطن أيضًا س��اهم ف���ي 
بن��اء ه��ذا الوطن ومؤسس��اته 
وش��ارك في صنع ه��ذا التطور 

والتقدم في اإلمارات

”
“
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أن���تم الطاق����ة والمح���رك الرئيس�����ي لك���ل عم��ل 
”حكوم��ي ولك�ل إنج��از عظيم م��ن إنج��ازات الدول�ة
“
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بدون التحديات ال نشعر بطعم 
النج�اح والس��عادة التي نكنه�ا 
ونتمناها لكل مواطن ومواطنة 

على أرض دولتنا العزيزة

”
“
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التع������اون  م��ن  الم�زي���د  نري���د 
والتكامل حتى ننهض بدولتن�ا 
إل��ى  وم�ؤسس��اته���ا  الحبيب���ة 
الت�ي  العالمي���ة  ال�مس��ت�وي��ات 
نطمح إليها في شتى الميادين 
للتسهي���ل عل�ى  والقطاع�ات... 
المواطني��ن والجمهور بش��كل 
عام وتقديم أفضل الخدمات لهم

“

”
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حكوم��ة المس��تقب��ل س��تق��دم خدماته��ا للن��اس 
24 س��اع���ة في الي���وم، 7 أي���ام في األس�ب����وع، 365 

يوم��ًا في السنة

“
”
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نري��د لل��حكومة أن تس��ه��ل حي��اة ال��ناس وت��عمل 
24 س��اع�ة وتعم�ل م��ن مك�ان واحد... نري��د أن ينج��ز 
المواطنون جميع معامالتهم عبر الهاتف المتحرك

”
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ال يوجد خ��ط نه�ائ�ي 
”للتط�ور أو االبتك�ار
“
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الوزراء خالل اإجاباتهم على اأ�شئلة اجلمهوريف اجلل�شة احلوارية مع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، يف القمة احلكومية
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، خالل زيارته للطفلة مرة التي طلبت منه زيارة مدر�شتها يف القمة احلكومية 
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الجلسة الحوارية مع 

الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 



4041

بقي��ادة  محظوظ��ون  نح��ن 
المغف��ور ل��ه الش��يخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان ومن بعده 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،  

خير خلف لخير سلف

“

”
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إن )اإلله��ام( و)الرؤي��ة( و)المنظومة المؤسس��ي�ة( 
ثالثة عناصر تقوم عليه��ا حكوم�ة صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

”
“
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“”أصبح الميدان هو المنبع للقرارات
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محمد بن راش��د شكل فريقًا 
اتحاديًا يضم 19 ألف متسوق 
سري لقياس األداء الحكومي

“
”
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قمنا باستثم��ار وتطوي�ر القيادات 
اإلم�اراتي�ة »قي�ادات ال�مستقب�ل«، 
والتوج����ه إل��ى تط�وي����ر نظ����م 
العمل لبن���اء قواعد المنظوم�ة 

المؤسس�ي��ة

“
”
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عملت قيادتن��ا على إزالة 
الحواجز لتعود الش��رطة 
م��رة أخرى إل��ى الناس وال 
تكون شرطة على الناس

“
”
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قيادتن��ا الحكيم��ة تمي��زت في 
ق����رارات  إل��ى  ال���رؤى  تحوي���ل 
استراتيجية فاعلة، ومشروعات 
طموحة وبرامج متميزة مبتكرة

“
”
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إن تماسك أبناء المجتمع والتالحم 
الوط��ن  له��ذا  والوف��اء  الوطن��ي 
العزيز وال��والء لقيادته المعطاءة، 
كله��ا س��مات نعتز به��ا ألنها من 

سمات شعبنا العربي األصيل

“

”
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الجلسة الحوارية مع 

سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. 
”اهتم ببناء البشر قبل الحجر
“
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رؤي��ة رئي��س الدولة ترك��ز على 
اس��تدام��ة التنمي���ة وتمكي����ن 

المواطن وتطوير الخدم�ات

”
“
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كلما ك�ان هن��اك نج����اح ك�انت 
عل��ى  أكب��ر  مس��ؤولية  هن��اك 
المس���ؤول�ي�ن ومتابع����ة أكث��ر، 
فصاحب الس��مو رئي��س الدولة 
م��ن المتابعين يومي��ًا إلنج�ازات 
الحكومة االتحادي���ة والمحلية، 
فالمتابعة والتعاون والتنسيق 

غاية في األهمية

”

“
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القادر  المواط��ن  يج��ب تأهي��ل 
يتحم�����ل  أن  يس��تط�يع  ال���ذي 
المسؤولية.. فهو يمثل اإلمارات 
سواء في الداخ�ل أو في الخ�ارج 
أفض����ل تمثي��ل ف��ي إنتاجيت�ه، 
والت�زام�����ه في العم����ل، وف�ي 

نوعي��ة العم��ل

“

”
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ليس لطموحاتنا سق�ف 
أو ح��دود خاص��ة عندما 
بمسؤولية  األمر  يتعلق 
الحكومة نحو المواطن

”
“
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إن مس��يرة العم��ل ال ب��د أن تش��وبه��ا صعوب��ات، إال أن المثاب��رة 
والمتابعة المس��تمرة من قبل صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، ومبادرات��ه وجه��وده الحثيثة الت��ي كان لها 
األثر األكبر في تعزيز التنس��يق والتكامل بين عمل المؤسس��ات 

االتحادية والمحلية، أسهمت في تجاوز الكثير من التحديات

”
“
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الق�ط��اع ال�خ��اص م�ه��م 
جدًا.. ولكن األهم أنه يرّكز 

على العنصر المواطن

”
“
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التج���ارب  عل��ى  االنفت���اح 
العالمية مصدر قوة هذه 

الدولة وسر نجاحها

”
“
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الجلسات الرئيسية
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جلسة تفاعلية حول الخدمات 
الحكومية في اإلمارات

نظمت القمة الحكومية جلسة تفاعلية 
مع المواطنين والمقيمين في الدولة 

للتحاور مع وزراء الصحة والتعليم 
والشؤون االجتماعية

املتحدثون 

معايل مرمي حممد خلفان الرومي، وزيرة ال�شوؤون االجتماعية، االإمارات العربية املتحدة

معايل حميد حممد عبيد القطامي، وزير الرتبية والتعليم، االإمارات العربية املتحدة

معايل عبدالرحمن حممد العوي�ص، وزير ال�شحة باالإنابة، االإمارات العربية املتحدة
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جلسة »كيف نقيس التنمية؟«
استعرضت الجلسة آراء خبراء دوليين ومحليين حول السؤال 

المحوري الذي طالما بحثته الحكومات واألكاديميون والمنظمات 
الدولية: »كيف نقيس التنمية؟«

املتحدثون 

معايل رمي اإبراهيم الها�شمي، وزيرة دولة، االإمارات العربية املتحدة

اإيف ليرتم، نائب اأمني عام منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية، ورئي�ص وزراء بلجيكا �شابقًا

معايل غوردون براون، رئي�ص الوزراء �شابقًا، اململكة املتحدة

جينيفر بالنك، رئي�ص �شبكة التناف�شية العاملية، املنتدى االقت�شادي العاملي

مدير اجلل�شة: �شعادة عبداهلل لوتاه، االأمني العام ملجل�ص االإمارات للتناف�شية، االإمارات العربية املتحدة
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جلسة »الخدمات الحكومية في مدن عالمية - 
أبوظبي ودبي«

بحثت هذه الجلسة نموذج أبوظبي ودبي والجهود المبذولة 
في تحسين مستوى الخدمات الحكومية واالرتقاء بجودة حياة 

المواطن 

�شعادة املهند�ص مطر الطاير، رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق 

واملوا�شالت يف دبي، االإمارات العربية املتحدة

�شعادة فالح حممد االأحبابي، املدير العام، جمل�ص اأبوظبي للتخطيط العمراين يف اأبوظبي، 

االإمارات العربية املتحدة
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جلسة حوارية وزارية
في هذه الجلسة اجتمع عدد من الوزراء لعرض آرائهم 

وتوصياتهم لتحسين كفاءة وجودة الخدمات وكيفية توفيرها 
بشكل يلبي احتياجات المتعاملين 

املتحدثون

معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان، وزير االأ�شغال العامة، االإمارات العربية املتحدة

معايل لينديوي نون�شيبا �شي�شولو، وزيرة االإدارة العامة، جنوب اأفريقيا

معايل عبدالعظيم كروج، الوزير املنتدب لدى رئي�ص احلكومة، اململكة املغربية

�شعادة حممد علي القائد، الرئي�ص التنفيذي، هيئة احلكومة االإلكرتونية، مملكة البحرين

فين�شينزو اأكوارو، رئي�ص احلكومة االإلكرتونية، اإدارة االأمم املتحدة لل�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية

مدير اجلل�شة: طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ص الوطني االحتادي، االإمارات العربية املتحدة



8485

املتحدثون

عهود الرومي، مدير عام مكتب رئا�شة جمل�ص الوزراء، وزارة �شوؤون جمل�ص الوزراء، االإمارات العربية املتحدة

فين�شينزو اأكوارو، رئي�ص احلكومة االإلكرتونية يف االإدارة العامة واإدارة التنمية يف اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية

الدكتورة اأدريانا األبرتي، م�شوؤولة احلوكمة واالإدارة العامة لدى برنامج االبتكار يف االإدارة احلكومية يف االإدارة العامة واإدارة التنمية يف اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية

اآين هاتاجا، م�شوؤولة اإدارة املعلومات يف االإدارة العامة واإدارة التنمية يف اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية، يف االأمم املتحدة

»ورشة االبتكار في اإلدارة الحكومية«
عقدت ورشة عمل حول االبتكار في اإلدارة الحكومية على 

هامش القمة الحكومية، ناقشت خالل جلستين رئيسيتين عددًا 
من المحاور المهمة، منها تمييز ومكافأة االبتكار وتعزيز نقل 

وتبني االبتكارات الحكومية والتعريف بجوائز األمم المتحدة



8687
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9091

 »اإلعالم االجتماعي كأداة حكومية 
للتواصل مع المتعاملين«

ناقشت هذه الورشة الزيادة الملحوظة في استخدام الحكومات لإلعالم 
االجتماعي واستغالله بشكل أفضل كأداة للتواصل مع المتعاملين 

املتحدثون 

طارق لوتاه، الرئي�س التنفيذي - كلية دبي للإدارة احلكومية، الإمارات العربية املتحدة

كري�س فني، الرئي�س التنفيذي للبتكار وتطوير التكنولوجيا، البنك الدويل

اأندريا دي مايو، نائب رئي�س - �شركة جارترن، اإيطاليا

مدير اجلل�شة: الدكتورة عائ�شة بن ب�شر، م�شاعد املدير العام، املكتب التنفيذي، حكومة دبي، الإمارات العربية املتحدة



9293

املتحدثون 

برينتون كافن، كبري املديرين التنفيذيني وموؤ�ش�س املركز الأ�شرتايل للبتكار الجتماعي، اأ�شرتاليا

الدكتور جيف موجلان، الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون، اململكة املتحدة

اآرون مانيام، رئي�س ق�شم اخلدمات احلكومية، مركز امل�شتقبل ال�شرتاتيجي، �شنغافورة

مدير اجلل�شة: نا�شر بطي ال�شام�شي، املدير العام لهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية، الإمارات 

العربية املتحدة

»سيناريوهات مستقبلية لتحقيق 
الفعالية في تقديم الخدمات«

ناقشت هذه الورشة استخدام أحدث التقنيات 
في التحليل ووضع السيناريوهات المستقبلية، 
والتغيرات المتوقعة التي ستشهدها الخدمات 

الحكومية في السنوات القادمة



9495

»شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لخدمات 
حكومية أفضل«

ناقشت هذه الورشة تجربة وزارة العمل في توفير خدمات 
متميزة ذات جودة عالية في مراكز »تسهيل«، وأهمية تفعيل 

الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص 

املتحدث 

معايل �شقر غبا�س �شعيد غبا�س، وزير العمل، الإمارات العربية املتحدة

مدير اجلل�شة: العقيد عزيز العامري، مدير اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء، وزارة الداخلية، الإمارات العربية املتحدة



9697

» بناء الثقافة الخدمية في 
القطاع الحكومي«

ناقشت الورشة التحديات والفرص لبناء 
ثقافة خدمية في القطاع الحكومي 

كما استخلصت الدروس المستفادة من 
التجارب السابقة وإمكانية تفعيلها

املتحدثون 

جرانت تيد�شويل، اأمني م�شاعد، عمليات تقدمي اخلدمات، هيئة خدمات املوارد الب�شرية، 

اأ�شرتاليا

جاي جوردون، املدير التنفيذي، معهد اخلدمات املرتكزة على املواطنني، كندا

جريالد لولي�س، الرئي�س التنفيذي، جمموعة جمريا، الإمارات العربية املتحدة

�شليمة غوراين، الرئي�س التنفيذي، �شركة �شليمة غوراين، الدمنارك

مدير اجلل�شة: نا�شر الهاملي، مدير املكتب الفني ل�شمو وزير �شوؤون الرئا�شة، الإمارات 

العربية املتحدة



9899

»ممكنات االبتكار: أدوات عملية لتحسين الخدمات الحكومية«
ناقشت الورشة أهم الممكنات التي تبلور عملية االبتكار داخل القطاع الحكومي 
واألدوات المستخدمة لتفعيل دور كل من هذه الممكنات ورفع مستوى وجودة 

الخدمات الحكومية المقدمة

املتحدثون 

الدكتور جوهر ريزيف، وزير دولة وم�شت�شار رئي�س الوزراء، بنجلدي�س

الدكتورة اأدريانا األبريتي، م�شوؤول احلوكمة والإدارة العامة لدى برنامج البتكار يف الإدارة احلكومية

جورج قديفة، نائب الرئي�س التنفيذي - هيوليت بيكارد، الوليات املتحدة

مدير اجلل�شة: يا�شر النقبي، مدير مكتب برنامج اأبوظبي للتميز، الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 

باأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة



100101

املتحدثون 

الدكتور مارتني بليكز، رئي�س م�شوؤويل امليزانية يف منظمة التعاون القت�شادي والتنمية، رئا�شة الوزراء، ال�شويد

لينيل بريجز، مفو�س اخلدمات العامة �شابقًا والرئي�س التنفيذي لـ »ميديكري« �شابقًا، اأ�شرتاليا

ال�شفري ريكاردو دياز - هو�شليترن، رئي�س برنامج احلوكمة يف ال�شرق الأو�شط، منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

الدكتور رولف األرت، الرئي�س التنفيذي - احلوكمة العامة والتطوير الإداري، منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

مدير اجلل�شة: خالد الب�شتاين، الوكيل امل�شاعد، �شوؤون العلقات املالية الدولية، وزارة املالية، الإمارات العربية املتحدة

»توفير الخدمات ذات الجودة العالية«
بحثت الورشة نماذج مختلفة لتوفير الخدمات، كمـا ناقشت سبل التنسيق 
والتكامل المؤسسي لضمان اإلدارة االستراتيجية للموارد وصواًل إلى أهداف 

وتوقعات المتعاملين 



102103

املتحدثون 

�شان �شو �شن، وزير دولة �شابق ملكتب رئا�شة الوزراء والتعليم والتجارة وال�شناعة، �شنغافورة

الدكتور وو وي، رئي�س - مركز نانياجن للإدارة العامة، �شنغافورة

الدكتور وينك�شوان يو، اأ�شتاذ م�شاعد - ق�شم الإدارة العامة، جامعة نانياجن التقنية، �شنغافورة

مدير اجلل�شة: حممد خليفة احل�شري، نائب الرئي�س التنفيذي، هيئة الأوراق املالية وال�شلع، الإمارات العربية املتحدة

»جلسة تجربة الخدمات الحكومية في سنغافورة«
استعرضت الجلسة أهم النماذج لتقديم الخدمات في سنغافورة، وعرضت األدوات 

واألساليب التي اتبعتها الحكومة لضمان االلتزام بالمعايير التي توفرها



104105

»تجربة الخدمات الحكومية 
في الدنمارك«

تطرقت الورشة إلى استعراض التجربة 
الدنماركية في التحول اإللكتروني 

باإلضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق 
المزيد من التكامل في تقديم الخدمات 

بين مختلف األطراف المعنية

املتحدثون 

 ،)Digitaliseringsstyrelsen( جويي واجن، م�شوؤول ال�شوؤون الدولية، موؤ�ش�شة الأمتتة

الدمنارك

توما�س جاكوب�شون، الرئي�س التنفيذى خلدمات املواطنني، بلدية كوبنهاجن، الدمنارك

�شيد�شل �شكوفبورج، رئي�س الأمتتة )Digitaliseringsstyrelsen(، بلدية 

فريديريكزبريج، الدمنارك

مدير اجلل�شة: زكية العامري، مدير اإدارة تطوير اخلدمات احلكومية، مكتب رئا�شة 

جمل�س الوزراء، وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء، الإمارات العربية املتحدة



106107

»تجربة الخدمات الحكومية 
في كندا«

استعرضت الورشة التجربة الكندية 
في إنشاء النافذة الموحدة للخدمات 
الحكومية وتصميم خدمات مرتكزة 
على حاجة المتعاملين ووضع خطط 

مستقبلية لتحقيق المزيد من التكامل 
في تقديم الخدمات

املتحدثون 

ريت�شارد �شتيل، م�شاعد نائب الوزير، خدمات اأونتاريو، كندا

�شرييل في�شر، رئي�س اإدارة اخلدمات - خدمات كندا، كندا

جاي جوردون، املدير التنفيذي - معهد اخلدمات املرتكزة على املواطنني، كندا

مدير اجلل�شة: عبداهلل الب�شطي، املدير العام، املكتب التنفيذي، حكومة دبي، الإمارات 

العربية املتحدة



108109

»تجربة الخدمات الحكومية 
في أستراليا«

بحثت الورشة نموذج تقديم الخدمات 
الذي اتبعته »سنترلينك« والذي يعتبر 
قدوة يحتذى بها، والقنوات الرئيسية 

لتوفير الخدمات والمقومات األساسية 
لضمان جودة وفعالية الخدمات

املتحدثون

�شعادة جرانت تيد�شويل، الرئي�س التنفيذي، �شينرتلينك، اأ�شرتاليا

مدير اجلل�شة: عبداهلل بن طوق، مدير �شيا�شات البنية التحتية والبيئة، مكتب رئا�شة 

جمل�س الوزراء، وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء، الإمارات العربية املتحدة



110111

 »بناء ثقافة االبتكار في القطاع الحكومي - تجربة 
كوريا الجنوبية«

استعرضت الورشة السبل واألدوات التي تبنتها الحكومة الكورية في بناء 
وتطوير ثقافة تدعم االبتكار في الخدمات الحكومية والدروس المستفادة من 

هذه التجربة الفريدة

املتحدثون 

�شاجن كيوينج - �شون، املدير العام، دائرة الب�شائع الدولية، خدمة ال�شراء العامة، كوريا اجلنوبية

هواجن جوجن - �شوجن، نائب العمدة لتكنولوجيا املعلومات ورئي�س املعلومات التنفيذي، حكومة مدينة �شويل، كوريا اجلنوبية

كواك بيوينج - جني، املدير التنفيذي، اإدارة املعلومات، قطاع تخطيط ال�شيا�شات، وزارة الإدارة العامة، كوريا اجلنوبية

مدير اجلل�شة: حممد غياث، املدير التنفيذي ل�شوؤون تطوير التكنولوجيا، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت، الإمارات العربية املتحدة



112113

»تجربة الخدمات الحكومية 
في البرازيل«

 أبرزت الورشة التجربة البرازيلية في 
التوسع في توفير الخدمات وتحسين 

تجربة المستفيدين منها خالل فترة 
زمنية وجيزة

املتحدثون 

لويز األبريتو دو�شانتو�س، م�شاعد الوزير للتحليل ومتابعة ال�شيا�شات، رئا�شة الدولة، 

الربازيل

الدكتور بيانور �شكيلزا كافالكانتي، املدير الدويل، FGV، الربازيل

الدكتور اأندريه فيكتور بارنت�شي، الرئي�س التنفيذي، مكتب مينا�س جرياي�س للأولويات، 

الربازيل 

مدير اجلل�شة: مرمي ال�شويدي، نائب الرئي�س التنفيذي، هيئة الأوراق املالية وال�شلع، 

الإمارات العربية املتحدة



114115

املتحدثون 

اأورييل ماركيز كارازكو، اأمني اخلدمة املدنية �شابقًا، املك�شيك

جو�شى مانيويل �شوكري - �شيفوين، مدير برنامج، اإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون القت�شادية والجتماعية

روزايل براز، مدير، مبادرة منوذج مركز املعرفة، هولندا

مدير اجلل�شة: العقيد عزيز العامري، مدير، اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء، وزارة الداخلية، الإمارات العربية املتحدة

»نماذج من جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة«:
ورشة عمل )1(

االبتكار في تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتحديث التشريعات:
المكسيك، األمانة العامة للقطاع الحكومي، دعوة لتحديد أكثر اإلجراءات غير الفعالة 

)الفائز بالمركز األول في جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة 2011(



116117

املتحدثون 

الدكتور هريو�شي كاوا�شيما، م�شت�شار اأول والرئي�س التنفيذي للمعلومات �شابقًا، حكومة �شاجا، اليابان

كيني�شريو يامادا، الرئي�س التنفيذي، مركز �شاجا لدعم الأن�شطة املدنية، حكومة �شاجا، اليابان

هريوكو فوجي�شاكي، رئي�س جمموعة تطوير املوارد الب�شرية والثقافة املوؤ�ش�شية، حكومة �شاجا، اليابان

األريخ جرتي، ا�شت�شاري اأول، اإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون القت�شادية والجتماعية

مدير اجلل�شة: عبداهلل بن طوق، مدير �شيا�شات البنية التحتية والبيئة، مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء، وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء، الإمارات العربية املتحدة

»ورشة عمل نماذج من جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة«
االبتكار في تطوير الشبكات والشراكات: 

اليابان - محافظة ساجا: التعاون لتشجيع تبادل المعرفة بين القطاعين الخاص 
والحكومي وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية )الفائز بالمركز األول في جائزة 

األمم المتحدة للخدمة العامة 2010( 



118119

»ورشة عمل نماذج من جائزة 
األمم المتحدة للخدمة 

العامة«
االبتكار في الخدمات اإللكترونية: 

جمهورية كوريا، وزارة اإلدارة العامة 
واألمن: الخدمات اإللكترونية للجمهور 

على مدار الساعة )الفائز بالمركز الثاني 
في جائزة األمم المتحدة للخدمة 

العامة 2011(

املتحدثون 

جيوجن مني �شن، نائب الرئي�س - اإدارة اخلدمات الإلكرتونية، وزارة الإدارة العامة والأمن، 

كوريا اجلنوبية 

الدكتور بيوجن �شيوب كيم، بروفي�شور، جامعة �شيول، كوريا اجلنوبية

اآين هاتاجا، م�شوؤول اإدارة املعلومات، الإدارة العامة واإدارة التنمية، الأمم املتحدة

مدير اجلل�شة: حممد غياث، املدير التنفيذي ل�شوؤون تطوير التكنولوجيا، الهيئة العامة 

لتنظيم قطاع الت�شالت، الإمارات العربية املتحدة



120121

»تجربة اإلمارات في تطوير الخدمات – برنامج اإلمارات للخدمة 
الحكومية المتميزة«

 تطرقت الجلسة إلى شرح أهداف البرنامج واستعراض أهم المبادرات والمشاريع 
التي أطلقها 

املتحدثون 

ح�شة عي�شى بوحميد، املدير التنفيذي، قطاع التميز، مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء، الإمارات العربية املتحدة

املهند�س عبداهلل اخلدمي، املدير التنفيذي، ال�شوؤون الهند�شية والإ�شكان، برنامج ال�شيخ زايد للإ�شكان، الإمارات العربية املتحدة

املقدم نا�شر خادم الكعبي، مدير اإدارة خدمة املتعاملني، وزارة الداخلية، الإمارات العربية املتحدة

حممد �شليمان البلو�شي، مدير اإدارة �شوؤون م�شتحقي الزكاة، �شندوق الزكاة، الإمارات العربية املتحدة
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»تجربة اإلمارات في تطوير 
الخدمات الحكومية - تجربة 

حكومة أبوظبي«
ألقت الورشة نظرة على دراسة قياس 

تجربة المتعاملين في حكومة أبوظبي 
والمخرجات الرئيسية عن محركات 

رضا المتعاملين في الفئات الخدمية 
المختلفة كالتعليم والصحة 

املتحدثون 

يا�شر النقبي، مدير مكتب برنامج اأبوظبي للتميز، الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 

باأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

عبد الكرمي الرئي�شي ، مدير، ال�شرتاتيجيات والتخطيط، مركز اأبوظبي للأنظمة 

الإلكرتونية واملعلومات، الإمارات العربية املتحدة

�شم�شة املهريي، مدير، اأعمال المتياز، �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية )�شحة(

خليفة �شامل املن�شوري، املدير التنفيذي، قطاع خدمات املدن و�شواحيها، بلدية املنطقة 

الغربية، الإمارات العربية املتحدة

�شامل �شالح ال�شيعري، املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة يف جمل�س اأبوظبي 

للتعليم، الإمارات العربية املتحدة



124125

»تجربة اإلمارات في تطوير 
الخدمات الحكومية - نموذج 

دبي«
تناولت الجلسة نموذج دبي للخدمات 

الحكومية، وكيفية التغلب على تحديات 
التطبيق، ومستقبل تحسين الخدمات

املتحدثون 

اإميان ال�شويدي، مدير، مركز منوذج دبي، الإمارات العربية املتحدة

الدكتورة وفاء اأبو �شنينة، م�شت�شار، مركز منوذج دبي، الإمارات العربية املتحدة

اللواء الدكتور عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيديل، مدير، الإدارة العامة للجودة ال�شاملة، 

�شرطة دبي، الإمارات العربية املتحدة

حممد �شاعل ال�شعدي، املدير التنفيذي، قطاع الت�شجيل التجاري، دائرة التنمية 

القت�شادية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

اأحمد عبدال�شلم كاظم، مدير اأول، اإدارة ال�شرتاتيجية والتميز املوؤ�ش�شي، جمارك دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

اأحمد ح�شن حمبوب، مدير، اإدارة خدمة املتعاملني، هيئة الطرق واملوا�شلت، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

املهند�س خالد عبدالرحيم عبداهلل، مدير اإدارة املوارد الب�شرية، بلدية دبي، الإمارات 

العربية املتحدة
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املتحدثون 

 معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي، مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم، الإمارات 

العربية املتحدة

 معايل عبدالعزيز الغرير، الرئي�س التنفيذي، جمموعة امل�شرق ورئي�س جمل�س اإدارة 

الغرير لل�شتثمارات، الإمارات العربية املتحدة

علي ميحد علي ال�شويدي، وكيل وزارة الرتبية والتعليم بالإنابة، الإمارات العربية املتحدة

الدكتور عبداهلل الكرم، رئي�س جمل�س املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية 

يف حكومة دبي، الإمارات العربية املتحدة

املهند�س ح�شني اإبراهيم احلمادي، املدير العام، مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 

واملهني، الإمارات العربية املتحدة

الدكتور علي را�شد النعيمي، مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة

الدكتور عبدالرحمن العور، املدير العام للهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية

نا�شر الهاملي، مدير املكتب الفني ل�شمو وزير �شوؤون الرئا�شة، الإمارات العربية املتحدة

نا�شر بطي ال�شام�شي، املدير العام لهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية

مدير اجلل�شة: الدكتور خليفة ال�شويدي، ع�شو هيئة التدري�س، جامعة الإمارات ومعد 

ومقدم برنامج »خطوة«، الإمارات العربية املتحدة

»التعليم والعمل«
ركزت هذه الورشة على إعداد أجيال المستقبل لسوق العمل لتحقيق رؤية اإلمارات 

2021 والمهارات الالزمة لسوق العمل من خالل الربط بين احتياجات سوق العمل 
والمؤسسات التعليمية
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»تحقيق الجودة والكفاءة في 
تقديم الخدمات الصحية«
تناولت هذه الورشة أولويات الدولة 

لتحسين الخدمات الصحية والتي تشكل 
أهم محاور رؤية 2021

املتحدثون 

الدكتور �شامل الدرمكي، وكيل وزارة ال�شحة بالإنابة، الإمارات العربية املتحدة

ليلى اجل�شمي، املدير التنفيذي، قطاع ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات ال�شحي، هيئة ال�شحة 

بدبي، الإمارات العربية املتحدة

الدكتور جمال حممد الكعبي، مدير، دائرة خدمة العملء والت�شال املوؤ�ش�شي، هيئة 

ال�شحة، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

في�شل بن جمعة بلهول، املدير التنفيذي، جمموعة بلهول، دولة الإمارات العربية املتحدة

مدير اجلل�شة: العقيد الدكتور علي �شنجل، مدير، مركز �شرطة دبي ال�شحي، الإمارات 

العربية املتحدة
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»الشباب: قضايا وتطلعات«
بحثت الورشة تطلعات الشباب وطبيعة 

القضايا التي تواجههم، والسبل 
المتاحة أمام القطاعين الحكومي 

والخاص لدعمهم

املتحدثون:

اللواء حممد اأحمد را�شد املري، املدير العام، الإدارة العامة للإقامة و�شوؤون الأجانب، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

مريـم بن فهد، املدير التنفيذي، نادي دبي لل�شحافة، الإمارات العربية املتحدة

�شارة يو�شف الأمريي، مدير ق�شم البحوث والتطوير، موؤ�ش�شة الإمارات للعلوم والتقنية 

املتقدمة، الإمارات العربية املتحدة

اأن�س بوخ�س، مدير قطاع العمليات - جلنة دوري املحرتفني، الإمارات العربية املتحدة

مدير اجلل�شة: اأحمد املن�شوري، ع�شو، املجل�س الوطني الحتادي، الإمارات العربية املتحدة 
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»نماذج التميز الحكومي في 
اإلمارات«

استعرضت هذه الورشة تجارب برامج 
التميز الحكومي في دولة اإلمارات 

والخطط المستقبلية لتحقيق المزيد من 
التكامل في مجال التميز بين مختلف 

األطراف المعنية

املتحدثون 

 اأحمد عبداهلل الن�شريات، املن�شق العام لربنامج دبي للأداء احلكومي املتميز، 

الإمارات العربية املتحدة

ح�شة عي�شى بوحميد، املدير التنفيذي، قطاع التميز، مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء، 

الإمارات العربية املتحدة

يا�شر النقبي، مدير مكتب برنامج اأبوظبي للتميز، الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 

باأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

الدكتور حممد عبداللطيف ال�شحي، مدير عام، برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي، 

الإمارات العربية املتحدة

 �شلطان الرميثي، املن�شق العام لنموذج عجمان للخدمة احلكومية املتميزة، 

الإمارات العربية املتحدة

مدير اجلل�شة: عي�شى كاظم، الرئي�س التنفيذي ل�شوق دبي املايل، الإمارات العربية املتحدة
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املتحدثون 

عثمـان �شلطان، الرئي�س التنفيذي، دو، الإمارات العربية املتحدة

في�شل البناي، الرئي�س التنفيذي، اأك�شيوم، الإمارات العربية املتحدة

بيرت بوجمارترن، الرئي�س التجاري، طريان الحتاد، الإمارات العربية املتحدة

مدير اجلل�شة: �شعيد العطر، املدير التنفيذي، مكتب الت�شال احلكومي، الإمارات العربية املتحدة

»الدروس المستفادة من القطاع الخاص«
ناقشت هذه الورشة الخدمات المرتكزة على المتعاملين، والممارسات المستخدمة 

لتقديم الخدمات الرائدة في شركات القطاع الخاص، وإمكانية مواءمتها وتطبيقها 
في القطاع الحكومي
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»ريادة األعمال االجتماعية 
ودورها في تطوير الخدمات 

الحكومية«
ناقشت الورشة نماذج شركات ريادة 

األعمال االجتماعية التي نجحت في دعم 
جهود الحكومة لتقديم خدمات معينة 

في هذا المجال

املتحدثون 

 خالد اخل�شري، املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة »غلوورك« Glowork، اململكة 

العربية ال�شعودية

رنا ال�شميطلي، املوؤ�ش�س واملدير التنفيذي ل�شركة املهند�س ال�شغري، اجلمهورية اللبنانية

 رائدة الزعبي، املوؤ�ش�س واملدير التنفيذي، �شركة تنمية لل�شت�شارات، الإمارات 

العربية املتحدة

 ليلى بن قا�شم، مدير م�شروع �شوغة يف �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع، الإمارات 

العربية املتحدة

مدير اجلل�شة: ح�شن عبداهلل املزروعي، رئي�س العلقات العامة - مكتب �شمو ويل عهد 

دبي، الإمارات العربية املتحدة
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جانب من القمة الحكومية
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جانب من القمة الحكومية 
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جانب من م�شاركة الدول يف القمة احلكومية - �شوق املعرفة
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جانب من القمة احلكومية: الت�شجيل الإلكرتوين حل�شور جل�شات وور�س العمل يف القمة احلكومية  
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جانب من القمة احلكومية:  قمة خ�شراء م�شتدامة

جانب من القمة احلكومية : الناقل الر�شمي للقمة احلكومية 
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معايل حممد عبداهلل القرقاوي، وزير �شوؤون جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املنظمة للقمة 

احلكومية يتحدث اإىل فريق العمل يف ختام القمة احلكومية  
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