إطالق برنامج أبوظبي الرقمي لتعزيز المهارات ضمن القطاع الحكومي


تعاون بين هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي



أول مبادرة مشتركة بين الجهات الثالث لتطوير المهارات ودعم عملية التحول الرقمي

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 9 ،مارس  :2021أطلقت كل من دائرة اإلسناد الحكومي ممثلة
في هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي،
برنامج أبوظبي الرقمي ،الذي يعد أول مبادرة مشتركة بي ن الجهات الثالث بعد توقيعهم لمذكرة تفاهم
في شهر نوفمبر من العام الماضي ،حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي
بالمهارات الرقمية التي ستسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي ل حكومة أبوظبي وا القتصاد ب ما يعزز
مكانة اإلمارة كأحد رواد القطاع الرقمي الحديث وبصفتها مركز متطور لألعمال.
ودعت كل من دائرة اإلسناد الحكومي ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية
وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ،موظفي القطاع الحكومي للمشاركة في البرنامج والحصول على
شهادة متخصصة في التحول الرقمي ،والتي ترتكز على ثالث مراحل رئيسية ،األولى هي مرحلة رفع
الوعي والثانية التطبيق العملي والمرحلة الثالثة تتمثل في التخطيط االستراتيجي .وتركز كافة مراحل
البرنامج على تزويد المشاركين بالمعلومات والمعرفة وتدريبهم على عدد من التقنيات والمفاهيم الرقمية
الحديثة ،مثل الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني وعلوم البيانات والتكنولوجيا المالية ،بما يسهم في
تطوير مهارات ال مشاركين من خالل منحهم بشهادات متخصصة في المجال الرقمي.
وقال سعادة منصور محمد المرزوقي ،المدير التنفيذي لقطاع التخطيط االستراتيجي في
هيئة أبوظبي الرقمية" :لم تعد المعرفة الرقمية مجرد قيمة مضافة في عصرنا الحالي بل أصبحت
مهارة ضرورية تحتاجها كوادرنا الوطنية لكي يتمكنوا من مواكبة التطور الذي نشهده اليوم في عالم الرقمنة
عموما وفي مسيرة التحول الرقمي إلمارة أبوظبي على وجه الخصوص.
وأضاف سعادة المرزوقي " :تسعى هيئة أبوظبي الرقمية ،برؤيتها الطموحة المتمثلة بقيادة المستقبل
الرقمي لحكومة أبوظبي ،إلى أن تكون جز ًءا من جهود تحقيق األهداف اال ستراتيجية لنشر المعرفة
الرقمية في أبوظبي ،وذلك بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وأكاديمية أبوظبي الحكومية ،من
خالل تطوير وتقديم هذا البرنامج المصمم خصيصًا لتمكين وتعزيز مسيرة أبوظبي نحو التحول الرقمي".
فيما أكد سعادته " :سيمكن البرنامج الشباب اإلماراتي الموهوب من ريادة المستقبل ،وتقديم حلول
رقمية مبتكرة تلبي ا الحتياجات المستقبلية لمجتمع إمارة أبوظبي "
ومن الجدير بالذكر أن المشاركين سيحصلون على شهاد ة في التحول الرقمي عند االنتهاء من البرنامج،
وذلك بعد تزويدهم بالمهارات الوظيفية المطلوبة ل دعم أهداف تمكين وتطوير مهارات كوادرنا الوطنية.
وبدوره علق السيد حمد صياح المزروعي ،الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي
العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي قائالً “ :يأتي إطالقنا لبرنامج أبوظبي الرقمي
في وقت مناسب ،خاصة مع استمرار التقنيات الحديثة في رسم مستقبل القطاعين العام والخاص إقليمياً
وعالمياً ،وإنه ليسرنا في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي التعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية
أبوظبي الحكومية والمضي قد ًما بهذه المبادرة المميزة ،لنسهم جميعا بتحقيق طموحات أبوظبي
الرقمية".
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وأضاف المزروعي قائال ً" :من خالل هذا البرنامج ،نتطلع إلى تزويد الموظفين ضمن القطاع الحكومي
بالمعرفة الالزمة الستخدام التقنيات والمفاهيم الرقمية الحديثة  ،مثل الذكاء االصطناعي واألمن
السيبراني والتكنولوجيا المالية ،وذلك من خالل منهج متكامل يقدمه نخبة من المختصين في هذا المجال،
وإننا على ثقة من أن هذا البرنامج سيكون له دور كبير في تعزيز ال جهود نحو تطوير اقتصاد قائم على
المعرفة يخدم النمو المستمر لإلمارة ".
وسيبدأ المشاركون في هذا البرنامج بمرحلة تعزيز الوعي ،التي تستهدف جميع موظفي القطاع
الحكومي الكتساب المهارات الرقمية األساسية والخبرة في التقنيات الجديدة ،لينتقلوا فيما بعد إلى
مرحلة التطبيق العملي ،والتي ستمكن المشاركين من تعزيز المعرفة في المجاالت المتخصصة كالذكاء
االصطناعي وعلوم البيانات واألمن السيبراني والتكنولوجيا المالية ،أما في المرحلة االستراتيجية سيركز
المشاركون على أحد المؤهالت الرقمية القيادية المتاحة وهي برنامج قائد المستقبل في العالم الرقمي،
أو برنامج القائد الرقمي الشاب ،أو البرنامج الرقمي للقيادات التنفيذية.
ومن جانبها ،أشادت الدكتورة مي ليث الطائي ،عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية باإلنابة بالتعاون
البناء بين هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي من أجل
دعم التوجهات واالحتياجات المستقبلية لبناء مستقبل رقمي مزدهر في أبوظبي ،مؤكد ًة على أنه سيتم
إطالق مبادرات أخرى لتعزيز التحول الرقمي ودعم استراتيجية نشر المعرفة الرقمية في اإلمارة ،مؤكدة
على التزام أكاديمية أبوظبي الحكومية بمواصلة جهودها المعنية بتمكين موظفي حكومة أبوظبي وتعزيز
كفاءاتهم ومهاراتهم الرقمية لدعم الوصول إلى اقتصاد معرفي متكامل.
وأوضحت الدكتورة مي أهمية هذه المبادرة في عملية التحول الرقمي التي تشهدها أبوظبي ،مبينة
أن المهارات الرقمية لم تعد خيارًا ولكنها ضرورة ملحة ألي قائد في العالم الرقمي الجديد.
للحصول على المزيد من التفاصيل حول البرنامج ،بإمكانكم التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي.:
addigital@adsg.gov.abudhabi
 انتهى –نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
اف تُ تح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له ،في  21أكتوبر
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم
. 2015
وصل ا ستراتيجية بين االقتصادات
في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال  ،وحلقة
ٍ
المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
و ترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي
تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإد ارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي
واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة
تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف ال سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه،
وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في
السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل السوق
منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية
تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة صفحاته
على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن"@Abu Dhabi Global :
).Market (ADGM
* المصدر :جوائز " جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
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حول أكاديمية الحكومية:
تأسست أكاديمية أبوظبي الحكومية عام  ،2018وهي جهة حكومية مستقلة تقدم برامج تعليمية وتطويرية رفيعة
المستوى لتحسين مهارات القوى العاملة في القطاع الحكومي ،وتتميز بتقديمها لهذه البرامج وفق أرقى
الممارسات الدولية المعتمدة في مجال التطوير المهني ،وبما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية في إمارة
أبوظبي ويالئم طبيعة عملها.
وتعمل أكاديمية أبوظبي الحكومية على تشكيل شراكات مع أفضل المؤسسات األكاديمية المحلية والدولية ،فضال ً
عن المنصات التعليمية عبر اإلنترنت من جميع أنحاء العالم ،وذلك لتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم تجربة تعليمية
شاملة ذات مستوى عالمي للقوى العاملة في حكومة دولة اإلمارات.
لمزيد من المعلومات حول أكاديمية أبوظبي الحكومية يرجى زيارة https://adsg.gov.ae/

نبذة عن هيئة أبوظبي الرقمية

تقود هيئة أبوظبي الرقمية المستقبل الرقمي إلمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات الحكومية وبناء

منظومات العملُ ،ب غية تعزيز جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو األعمال واألفراد .وتسعى الهيئة لتمكين ودعم وتقديم

منظومة حكومية رقمية استباقية ،متخصصة ومتعاونة وآمنة .وتدعم الهيئة التحول الرقمي إلما ةر أبوظبي عبر

االستراتيجيات والسياسات والمعايير وتطوير البنى الهيكلية المؤسسية من أجل تعزيز فاعلية األداء الحكومي ،كما تقدم
خدمات ومنصات وقنوات رقمية باالستعانة بتقنيات الذكاء التطبيقي والحلول الحكومية المشتركة ،وتوّفر الهيئة حلول األمن
اإللكتروني للجهات الحكومية في أبوظبي.
وتتمثل محاور عمل الهيئة في خمسة مجاالت رئيسية هي :الخدمات الحكومية ،والحلول الحكومية ،والبيانات والتقنيات
الحديثة ،واألمن السيبراني ،ومنظومة العمل والحوكمة ،حيث تساهم الهيئة في تقديم تجربة سلسة ومتمي ةز للمتعاملين في

اإلمارة عبر جميع القنوات ومراكز الخدمة ،وتعزيز التعاون والتنسيق الحكومي ،وخلق قيمة مضافة من خالل إطالق

المبادرات المشتركة التي تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،وتمكين التبادل السريع والدقيق للبيانات وتعزيز
روح المبادرة في العمل الحكومي ،إضافة إلى حماية البنية التحتية الرقمية واألصول واألنظمة والبيانات الحكومية في إمارة
أبوظبي ،باإلضافة إلى االلتزام بمفاهيم الكفاءة والفعالية التشغيلية والحرص على ضمان بيئة عمل حاضنة لالبتكار بما
يضمن تحقيق النتائج المرجوة.

3

