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الكفاءةفي1المرتبة

الحكومية

في19المرتبة

الميالعالصعيدعلىالتنافسية



العالمفيالشعوبأسعدمن

السعادةفييا ًـــعالم 28ـوالعربيا ًاألولىاإلمارات



بتراثهمتمسكواثقطموحشعب

المشتركالمصيريجمعهقوياتحاد

بتكارواالبالمعرفةيتميزتنافسياقتصاد

معطاءةبيئةفيعاليةحياةجودة
مستدامة
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î5 2021عامحلولقبلسنوات

îالمقبلةالسنواتفيالوطنيةالجهودلتدفعواضحةأهدافوضع

îولدأفضلمنالإماراتجعلإلىتؤديوالتيللقياسقابلةأهدافلتحديد
2021عامبحلولالعالم

 2021اإلماراترؤيةتحقيقلضمان 2014فياإلماراتلدولةالوطنيةاألجندةإطالقتم



2021اإلماراتلرؤيةالوطنيةاألجندة
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االبتكار الحكومي



عاما لالبتكار2015إعالن عام 

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة حفظه هللا



االستراتيجية الوطنية لالبتكار



رواد االبتكار

الصحة

أفراد مبتكرونةشركات ومؤسسات مبتكر حكومة مبتكرة

بيئة داعمة لالبتكار

اراإلطار التنظيمي لالبتكالخدمات الداعمة ولوجيةالبنية التحتية التكن
االستثمار

والحوافز

التكنولوجيا
المتجددة الطاقة

والنظيفة
التعليم

قطاعات تقود االبتكار

المياهالفضاء

إطار االستراتيجية الوطنية لالبتكار

النقل



أن تكون

دولة اإلمارات

ضمن الدول األكثر 

ى ابتكاراً على مستو

العالم 

الرؤية



100 
مبادرة

مليار 300

مجموع 

االستثمارات

7
قطاعات

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،

السياسة العليا لدولة اإلمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا 

2015في واالبتكار



تم إنشاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتجمع تحت مظلتها عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات
المعنيين بقطاعات االبتكار



مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكوم  



TITLE
SLIDE

BUSINESS

2014اطالق مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي عام 



BUSINESS

رسالتنا هي أن تكون حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن الحكومات األكثر ابتكاراً على مستوى “ 
“ العالم من خالل ترسيخ ثقافة االبتكار في الممارسات الحكومية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم–



نموذج عملنا



قدرات مبتكرة



تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل 

دى المتخّصصة لتطوير مهارات االبتكار ل

الكوادر الوطنية

توفير منظومة متكاملة من األدوات، والمواد 

يّة العلمية والمنهجيات لمساعدة الجهات الحكوم

على االبتكار

قدرات مبتكرة

راء ربط المبتكرين بشبكة عالميّة من الخب

والمتخّصصين في مجال االبتكار



ن تبدأ إذا أرادت الحكومات أن تبقى في دائرة المنافسة العالمية وأال تشيخ فال بد أ

بإعادة التفكير في ميزانياتها
الرئيس التنفيذي لالبتكار



من خالل منصةمؤسسة الملكة رانيا تعاون المركز مع 

في العمل الحكومي ليكون لطرح مساق االبتكار"إدراك"

قافة أول مساق متكامل باللغة العربية، لتحفيز واثراء ث

االبتكار في القطاع الحكومي

هو ثاني مساق متكامل مساق مختبر االبتكار الحكومي 

مي وطرق بمختبر االبتكار الحكوباللغة العربية، للتعريف 

فادة وكيفية تحقيق االستتطبيقه في العمل الحكومي، 

القصوى منه

ر مساق االبتكار في العمل الحكومي للتعلم الجماعي مفتوح المصد
(MOOC)

65,000+
مشترك

12,000
من اإلمارات



أفكار مبتكرة



حديات التي تنظيم واستضافة مختبرات االبتكار القتراح حلول للت

ات، الخدمات، العمليّ : تواجهها الحكومة في مجاالت رئيسية مثل

2021السياسات وأجندة الحكومة 

أفكار مبتكرة

تنظيم منافسات االبتكار العالمية بالتعاون مع شركاء دوليّين

االّطالع على أحدث التوجهات العالميّة والتقّدم بأفكار 

ومواضيع مبتكرة

ي تطوير توفير مساحات ابتكار بمعايير عالمية تتيح المشاركة ف

ياألفكار المبتكرة، وتصميمها واختبارها في القطاع الحكوم

20+
مختبر



«أفكاري»

أطلقت حكومة اإلمارات أول صندوق لتمويل األفكار الحكومية 

المبتكرة على مستوى العالم حيث يتنافس موظفي الحكومة 

االتحادية في تحسين العمل الحكومي وتطويره وتعزيز ثقافة 

االبتكار كممارسة يومية

تشجع المبادرة على تحسين الخدمات، السياسات واألنظمة من 

خالل االطالع على االبتكارات التي تم تطبيقها في جهات أخرى 

وإيجاد طرق مبتكرة لتطوير هذه االبتكارات



Play Video

https://www.youtube.com/watch?v=rAH4lspGSnQ


االبتكار المجتمعي

رات عمل المركز على مسح االبتكار المجتمعي في دولة اإلما

كنولوجيا العربية المتحدة بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للت

«MIT » ر إدارة بروفيسو–هيبلوالبروفيسور إيريك فون

االبتكار

م تأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في قائمة أوائل دول العال

في االبتكار ومن أكثرها اهتماماً في االبتكار المجتمعي

من مجتمع دولة اإلمارات العربية % 5أظهر المسح أن نحو  

.المتحدة هم من المبتكرين



االبتكار المجتمعي



ثقافة مبتكرة



ثقافة االبتكار

ل بناء شراكات مع جهات دوليّة لتبادل المعرفة وأفض

الممارسات

نشر األفكار والممارسات المبتكرة في دولة اإلمارات 

والعالم

ّدثيناستضافة الحلقات الحواريّة بحضور أفضل المتح

دراسة حاالت االبتكار وزيادة الوعي بدور االبتكار 



شهر اإلمارات لالبتكار

شهر اإلمارات لالبتكار حدث وطني للجميع، يحتفل باالبتكار في دولة اإلمارات العربية المتحدة



شهر اإلمارات لالبتكار

: أهداف الشهر

لة حدث وطني للجميع، يحتفل باالبتكار في دو•

اإلمارات العربية المتحدة 

ارتعزيز مكانة دولة اإلمارات كمركز عالمي لالبتك•

إلمارات بناء القدرات ونشر ثقافة االبتكار في دولة ا•

راد تحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص واألف•

على تبني ممارسات االبتكار 

اطالق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية•

:الجهات المشاركة

الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع 

الخاص الوطنية والعالمية  والشركاء االعالميين





ائها االبتكار في الحكومات هو سر بق“

دم وتجددها وهو سر نهضة شعوبها وتق

“دولها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


