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املقدمة:
 ي وفر االستشراف مساحة واسعة ملختلف أصحاب املصلحة والخبراء للتفكير املنهجي وتطوير املعرفة االستباقية ،كما يستكشف التغيرات املستقبلية من خالل توقع
ً
وتحليل التطورات والتحديات املستقبلية املمكنة من حيث الكم والكيف ويدعم أيضا أصحاب املصلحة في تشكيل الرؤية املستقبلية الستراتيجيات وإجراءات
الحاضر ،وهو القدرة على إيجاد نظرة عالية متجهة لألمام ومتسقة توظف نتائج االستشراف بما يعود بالنفع على املؤسسة الحكومية من خالل اكتشاف األوضاع
غير املواتية وتوجيه سياساتها ،وصياغة استراتيجياتها ،واستقصاء األسواق واملنتجات والخدمات الجديدة.
ّ إن أفضل طريقة لتصور االستشراف في بيئة العمل املؤسسية ،هو استشراف املستقبل واالستعداد للمتغيرات املحتملة في السنوات القادمة بما فيها من تطورات،
ً
ليست أعماال تكميلية للحكومات بل هي من أهم األساسيات ،ألن الحكومات غير املستعدة للمستقبل ستهدر بال شك سنوات وثروات ومستقبل شعوبها.

الهدف العام للبرنامج:
 يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعريف املشاركين بأهمية استشراف املستقبل وتأثيره على املؤسسات والدول واالفراد والتعرف على محركات التغيير الكبرى في العالم،
من خالل الحوكمة املرنة في مجاالت العمل الحكومي.

االهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي:
فييي ةيلييا ييية ا ليبييرنييا مييج ا ليتييد رييبييي سيييكييو ا مليشييا ركييي ييا رييين ي ييى :
 معرفة مفهوم استشراف املستقبل والحوكمة وأهميتها وخصائصها.
 معرفة قوانين التغيير ،التوجهات التغييرية الكبرى لصياغة املستقبل.
ً
 صقل معرفة املشاركين فيما يتعلق بالكفايات املطلوبة ملستشرفي املستقبل ودور القادة في جعل استشراف املستقبل جزءا من ثقافة املؤسسة.
ً
 صقل معرفة املشاركين فيما يتعلق بالحوكمة ودور االدارة في جعل الحوكمة جزءا من ثقافة املؤسسة.
 االطالع على تجارب املؤسسات العاملية واملحلية وأفضل االدوات واالساليب واملمارسات في مجال استشراف املستقبل والحوكمة والنجاحات املتحققة.
 ربط االستشراف باالبتكار والحوكمة والتعرف على مفهوم املسرعات الحكومية ومدى حاجة الحكومات لهم.

البرنامج موجه إلى:






االدارة العليا ومتخذي القرارات.
فريق استشراف املستقبل في املؤسسة.
فريق التخطيط االستراتيجي والتميز املؤسس ي.
مدراء اإلدارات والقطاعات من كافة املجاالت.
املهتمين والراغبين بتطوير أنفسهم بموضوع االستشراف والحوكمة.

املحاور العلمية:
اليوم األول:
الباب األول :استشراف املستقبل:
املحور األول :مفاهيم استشراف املستقبل:
 مفهوم ومعنى استشراف املستقبل وتطوره التاريخي.
 خصائص االستشراف وأهميته ومحدداته.
 أدوات وأساليب وتقنيات ووسائل االستشراف.
 الفرق ما بين التخطيط االستراتيجي واستشراف املستقبل.
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اليوم الثاني:
ا مل يحييور ا ل يثييا نييي  :م ي ييررييا ت و ييو ا ن يي ي و ييوج يهييا ت ا س يت يشييرا ف ا مل يس يت يق يبييل :
 قوانين التغيير واستشراف املستقبل.

 التوجهات التغييرية الكبرى لصياغة املستقبل.
 أهداف االستشراف ومهامه واملنافع املتحققة.
 االستشراف واالبتكار.
ا مل يحييور ا ل يثييا ل ي  :م يا يت يل يييية ون يمييا
 التعرف على نماذج استشراف املستقبل للمؤسسات ومنهجية جامعة هيوستن الستشراف املستقبل.
ا س يت يشييرا ف ا مل يس يت يق يبييل :







مجاالت استخدام مخرجات االستشراف.
مناهج وأساليب االستشراف مثل السيناريوهات وتقنية دلفي.
اإلطار العام لكفايات العاملين في مجال استشراف املستقبل.
دور مستشرفي املستقبل.
القيود واملحددات لعملية االستشراف.

اليوم الثال :
الباب الثاني :الحوكمة املرنة:
املحور الرابع :مفاهيم الحوكمة:
 مفهوم ومعنى الحوكمة وتطورها التاريخي.
 مفهوم الحوكمة الرشيدة وعناصرها وصفاتها.
 أنواع الحوكمة.
 الطريق الى الحوكمة.
 نظرية الحوكمة.
 مقومات الحوكمة ومبادئها.

اليوم الرابع:
املحور الخامس :م ررات و واني و وجهات الحوكمة:
 أركان الحوكمة ومعاييرها ومرتكزاتها.
 العوامل املؤثرة على جودة الحوكمة.
 أهداف الحوكمة وغاياتها.
 ألية تطبيق ممارسات الحوكمة.

اليوم الخامس:
املحور السا س :ماتلية ونما
 الحوكمة في القطاع العام.
 دور الحوكمة في تحقيق التنمية املستدامة .
 الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد االداري.
 املؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة.
 االطار التحليلي للحوكمة.
 العالقة بين الحوكمة والنمو االقتصادي.
الحوكمة:

ملزيد من املعلومات يمكاكم
التواصل مع إ ارة املعهد

