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البرنامــج التنفيذي لتطويــر وتطبيق

العامة السياسات 

البرنامج معتمد من جامعة والية ميزوري
بالواليات المتحدة األمريكية

نبذة عن البرنامج  
تعـــــتبر الســــياسات العـــــامة مـــن أهـــــم األدوات التي  تعـــــتمدها 

معينة  اجتماعية  أو  اقتصادية  معضلة  لحّل  العامة  السلطات 

المجتمع،  فيها  يرغب  نتيجة  أو  مضافة  قيمة  على  الحصول  أو 

وتتطلب  الحكومة.  تدّخل  دون  من  تلقائي  بشكل  بلوغها  ويتعذر 

على  فّعال  بشكل  وتنفيذها  العاّمة  السياسات  صياغة  عملّيات 

األفق  في  والثانوية  المباشرة  تأثيراتها  وتقييم  الواقع  أرض 

الشروط  من  مجموعة  توفير  على  البعيد  المدى  وعلى  المنظور 

والقـــــــدرات  المؤســـــساتية،  والمـــــؤهالت  الســـــــياسية، 

القصوى. الفائدة  تحقيق  بهدف  التواصلية  والجهود   الفـــــــنية، 

ويركز هذا البرنامج على أهم منهجيات وممارسات تطوير السياسات 

العامة لضمان فعاليتها في خدمة المعنيين والمجتمع. كما يغطي 

البرنامج جميع مراحل إعداد السياسات العامة ويشمل على تمارين 

من  عملية  حاالت  دراسات  استخدام  للمشاركين من خالل  جماعية 

المعرفة  تبادل  بهدف  وذلك  المختارة  الدول  بعض  تجربة  واقع 

والخبرات وتعزيزها لدي جميع المشاركين.
دورة تطوير وتنفيذ السياسات العامة
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 الفئة المستهدفة أهداف البرنامج

أهميتها،  	 ومدى  السياسات  وضع  عملية  بماهية  المشاركين  تعريف   
العملية  والخطوات  األداء،  وإدارة  االستراتيجي  بالتخطيط  وعالقتها 

لوضع السياسات بما في ذلك إدارة المعنيين.

ومبتكرة  	 وفاعلة  استباقية  سياسات  تطوير  منهجيات  على  التعرف 
تضمن  إشراك جميع الشركاء االستراتيجيين والمعنيين  باالضافة إلى 

ضمان المشاركة المجتمعية

الفّعال  	 التطبيق  من  وتمكينهم  المشاركين  لدى  العملية  القدرة  تعزيز 
ألفضل الممارسات في مجال تطوير وتنفيذ السياسات العامة

االطالع على أفضل الممارسات العالمية للحكومات في عملية تطوير  	

وتنفيذ السياسات العامة

القيادات  األولى  بالدرجة  البرنامج  هذا  يستهدف 

السياسات  وتحليل  بصياغة  والمهتمين  الحكومية 

التخطيط  إدارات  في  والعاملين  العامة 

القانونية. واالدارات  والدراسات   والبحوث 

القيادات  البرنامج  هذا  في  بالمشاركة  ينصح  كما 

تطوير  من  سيمكنهم  حيث  الواعدة  الحكومية 

كيفية  عن  فهمهم  وتعميق  التحليلية  قدراتهم 

على  تترتب  التي  والسلبية  االيجابية  اآلثار  دراسة 

صياغة السياسات على مختلف األطراف المعنية.

 أجندة البرنامج

اليوم األول 

اليوم الثاني 

اليوم الثالث 

نبذة عن السياسات العامة 	
نماذج تطوير وتنفيذ السياسات العامة: أمثلة لدول مختارة 	
مراحل تطوير وتنفيذ السياسات العامة:الحاجة للسياسة وإطار العمل 	
البحث والتحليل المستند على األدلة-والبراهين 	
مجموعة تمارين جماعية: دراسات حاالت عملية 	

 استكمال البحث والتحليل المستند على األدلة والبراهين 	
تحديد وتقييم خيارات السياسة العامة 	
مجموعة تمارين جماعية: دراسات حاالت عملية 	

وضع الخطة التنفيذية والمتابعة والتقييم 	
إشراك ذوي العالقة وإدارة المعنيين في تطوير السياسات  	
مجموعة تمارين جماعية: دراسات حاالت عملية 	

الخطة اإلستراتيجية
للقطاعات

 الخطة التشغيلية
للهيئات والمؤسسات

تصميم وتنفيذ
المشاريع والبرامج

مراقبة االداء

 تطوير السياسات

نموذج إلطار عام لدور تطوير السياسات العامة في منظومة تحقيق الرؤية الوطنية

االهداف االستراتيجية 	
السياسات والبرامج االستراتيجية 	
 المتطلبات المالية للمدى  	

المتوسط
مؤشرات االداء 	

االهداف المؤسسية 	
المشاريع والبرامج التشغيلية 	
السنوية 	 الميزانيات 

المراقبــة والمتابعةالتنفيذالتخطيط االســتراتيجياألجندة الحكومية

مجتمع حيوي 	

إقتصاد مزدهر 	

وطن طموح 	
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 مخرجات البرنامج

البرنامج إستثمار   

 الفئة المستهدفة
سوف يتمكن المشارك مع نهاية البرنامج من: 

	   )Evidence- Based Policy Analysis( تطوير وتنفيذ السياسات العامة المستندة إلى أدلة علمية
	 )Impact Assessment(   قياس النتائج وتقييم تأثير السياسات والتغذية العكسية والتحسين المستمر
	 )Policy Analysis( استخدام التحليل واألدلة البحثية لتطوير السياسات العامة بشكل استراتيجي
	 )Innovation( االبتكار وتطبيق أفضل األساليب في عملية تطوير وتنفيذ السياسات العامة
تقييم البدائل المختلفة بأساليب علمية وتقديم التوصيات بشكل يضمن تعزيز عملية اتخاذ القرار 	

 عن المحاضر

الخبرات المهنية
مستشار اقتصادي – المجلس التنفيذي لحكومة دبي 	
مدير إدارة االستراتيجية وتخطيط السياسات االقتصادية – مجلس أبوظبي للتطوير  	

االقتصادي

الشهادات المهنية
دكتوراه في االقتصاد والتمويل – جامعة فيادوليد – إسبانيا 	
ماجستير في إدارة األعمال – جامعة فيادوليد – إسبانيا 	
بكالوريوس في االقتصاد – جامعة النجاح – فلسطين 	
ومتابعة  	 االستراتيجي  والتخطيط  اإلدارة  أهمها  عدة مجاالت  شهادات مهنية في 

األداء وإعداد السياسات

الجوائز والشهادات التقدير
المركز األول لفئة المحترفين في جائزة دبي للبحوث االقتصادية عام 2008 	
جائزة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية عام 2008 	
مقّيم في برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز 	
مقّيم في جائزة صندوق خليفة لريادة األعمال 	
مقّيم في جائزة محمد بن راشد لألعمال 	

د. عبدالعزيز إستيتيه
مستشار اقتصادي

 حكومة دبي

لمزيد من المعلومات 
 يحيى أحمد كامل

مدير البرامج المتخصصة للقطاع الحكومي 

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

+966 53 722 7904
+966 58 308 5233
ykamel@mile.org







تشمل شهادة األعتماد من جامعة والية ميزوري  	
بالواليات المتحدة األمريكية

سجل اآلن

خصم إضافي للمجموعات خصم التسجيل المبكر رسوم البرنامج

10 فاكثر
مقاعد

9 - 5
مقاعد

4 - 3
مقاعد 7%

2,165 دوالر امريكي حتي 1 يونيو

15% 10% 5%

* شاملة  ضريبة القيمة المضافة %15   * غير شاملة اإلقامة وتذاكر الطيران.
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