التعليم التنفيذي  -الدبلومات المهنية

دبلوم السياسات العامة المتقدمة

صناعة السياسات العامة
لتحقيق جودة احلياة

“فــي خضــم عالــم متغيــر ،تبــرز الحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى تقويــة

أســس تطويــر السياســات الحكوميــة ،لمواكبــة الحاجــات المتنامية لألفــراد ،وتنامي

حــدة التنافــس فــي البيئــة الدوليــة واإلقليميــة ،وانتشــار التكنولوجيــا التــي غيــرت
قواعــد العمــل الحكومــي إلــى األبــد”

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة دبي

عن الدورة
يعــد صنــع وصياغــة السياســات العامــة الحكوميــة مــن العمليــات المعقــدة ،ويتطلــب مــن المكلــف

بصياغــة السياســات مراعــاة التوجهــات االســتراتيجية المنبثقــة مــن التوجيهــات العليــا ،حــول المســار

الحكومــي وعمــل الســلطات ،وكذلــك المحــاور التخصصيــة وســياق تنفيــذ األهــداف والخطــط
االســتراتيجية المرحليــة واالستشــرافية ،كونهــا األســاس العملــي فــي صنــع وصياغــة السياســات
العامــة باإلضافــة إلــى التقيــد باإلطــار العــام والقوانيــن المعمــول بهــا.

تــم تصميــم هــذا المحــور التدريبــي حســب أفضــل الممارســات العالميــة ،وتــم اختيــار المــواد والمراجــع
ـاء علــى مجموعــة مــن المبــادرات التــي تــم اطالقهــا علــى مســتوى
وفقـ ًـا لدليــل السياســات العامــة ،وبنـ ً

الدولــة .ويغطــي هــذا البرنامــج جميــع مراحــل إعــداد السياســات العامــة ،كمــا يتضمــن تماريــن جماعيــة

للمشــاركين واســتخدام دراســات حــاالت عمليــة.

أهداف الدورة
•تعريــف المشــاركين بماهيــة عمليــة وضــع السياســات ومــدى أهميتهــا ،وعالقتهــا بالتخطيــط
االســتراتيجي وإدارة األداء ،والخطــوات العمليــة لوضــع السياســات بمــا فــي ذلــك إدارة المعنييــن.

•ادرك الغايات العليا للحكومة واخذ البعد االستشرافي عند اعداد السياسات.
•التعرف على منهجيات تطوير سياســات اســتباقية وفاعلة ومبتكرة تضمن اشــراك جميع الشــركاء
االســتراتيجيين والمعنييــن وكذلــك األمــر فيما يخــص المشــاركة المجتمعية واالعالم.

الفعــال ألفضل الممارســات في
•تعزيــز القــدرة العمليــة لــدى المشــاركين وتمكينهــم مــن التطبيــق
ّ
مجــال تطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة.

•االطــاع علــى أفضــل الممارســات العالميــة بشــكل عــام وممارســات حكومــة دولــة االمــارات
العربيــة المتحــدة بشــكل خــاص.

الفئة املستهدفة
تســتهدف الــدورة قــادة وموظفــي الجهــات الحكوميــة علــى مســتوى المــدراء ورؤســاء األقســام

العامليــن فــي اعــداد السياســات والدراســات ومــن يرغــب بالمزيــد مــن التعلــم فــي مجــال السياســات

الحكوميــة ،مــن جميــع الــدول العربيــة لصقــل مهاراتهــم فــي القطــاع الحكومــي وتدريبهــم علــى أدوات
اعــداد السياســات الحديثــة وإثــراء معرفتهــم عبــر االطــاع علــى أفضــل الممارســات العالميــة بشــكل عــام

وممارســات الحكومــة اإلماراتيــة بشــكل خــاص للتعــرف علــى أســباب النجــاح وفــرص التطويــر.

لغة طرح الدورة
يطرح البرنامج باللغة العربية مع استخدام بعض المصطلحات باللغة اإلنجليزية

مكان انعقاد الدورة
تعقــد الــدورة فــي مقــر كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة الطابــق  ،13بــرج المؤتمــرات  -مركــز
دبــي التجــاري – شــارع الســعادة

قيمة االستثمار بالدورة
رسوم االستثمار في الدورة  4500درهم إماراتي

للتواصل
لمزيــد مــن المعلومــات حــول برامــج التعليــم التنفيــذي التــي تقدمهــا كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة ،يرجــى زيــارة موقعنــا علــى https://www.mbrsg.ae/exed
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