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جملس السياسات
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مقدمة:

حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قفــزة ســريعة فــي التنميــة الشــاملة لتصبــح نموذجــًا مرجعيــًا علــى 
المســتوى العالمــي ولقــد اضطلــع القطــاع الحكومــي فــي الدولــة، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو علــى 
المســتوى االتحــادي، بــدور بــارز فــي هــذه المســيرة. بــل لقــد كان، إلــى حــد كبيــر، المحــرك والداعــم األهــم لهــا. 
وضمــن هــذا النطــاق، تطــورت قــدرات وممارســات مختلــف الجهــات الحكوميــة بشــكل كبيــر ومميــز لتصبــح 
كثيــر مــن هــذه الجهــات مرجعــا للممارســات الفضلــى فــي نطــاق عملهــا ومجــال اختصاصهــا علــى المســتوى 
اإلقليمــي والعالــم. وحيــث أن التطــور فــي الممارســات كان فــي معظــم األحيــان مرتبطــًا بالجهــات الحكوميــة 
المختلفــة، فقــد أدى ذلــك إلــى تركــز التطويــر فــي المعــارف والممارســات داخــل تلــك الجهــات وتمايــز قــدرات 

وأداء الجهــات الحكوميــة نظــرًا لتفــاوت مســتوى مشــاركة الممارســات الفضلــى بيــن الجهــات الحكوميــة.

ولــم يقتصــر هــذا التمايــز علــى مــدى نجــاح الجهــات المختلفــة، بــل ظهــرت بعــض آثــاره فــي فعاليــة التكامــل 
والتنســيق لتقديــم القيمــة المضافــة بيــن الجهــات للمعنييــن المشــتركين. ومــن هنا فقد دأب صاحب الســمو 
ــز التواصــل والتنســيق والمشــاركة  ــه نحــو تعزي ــه” علــى التوجي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم “رعــاه الل
ســواء فــي المعرفــة أو التخطيــط. ومــن هنــا فقــد بــادرت الكليــة بإطــاق برنامــج لحــوار الطاولــة المســتديرة، 
تحــت مســمى “مجلــس المعــارف والسياســات”  حيــث يهــدف المجلــس بشــكل أساســي لتعزيــز الحــوار 
الهــادف وإثــراء المعرفــة المشــتركة علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى 

الموضوعــات والسياســات العامــة ذات األولويــة واألهميــة علــى المســتوى المجتمعــي والحكومــي.
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مقدمة:

عمــًا علــى تعزيــز الحــوار البينــي الفعــال ونقــل المعرفــة وتبــادل وجهــات النظــر، تحــرص الكليــة علــى أال تقتصــر 
ــة إلــى تنــوع خلفيــات المشــاركين فــي كل  المشــاركة علــى مســتوى واحــد أو جهــة واحــدة. بــل تســعى الكلي
جلســة بيــن المســتوى االتحــادي والمســتوى المحلــي وبيــن الجهــات المركزيــة )مثــل مكتــب رئاســة الــوزراء أو 
األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي فــي الحكومــات المحليــة( والجهــات التخصصيــة )مثــل الــوزارات أو الدوائــر 
والهيئــات المختلفــة(، وذلــك لتمكيــن نقــاش عميــق وشــامل يتنــاول الموضوعــات المطروحــة مــن مختلــف 

الزوايــا.

وتتطلــع الكليــة إلــى هيكلــة مجلــس المعــارف والسياســات ضمــن أجنــدات عمــل متكاملــة بمــا يمكــن هــذه 
المجالــس مــن مناقشــة شــاملة وعميقــة للموضوعــات المطروحــة والــذي بــدوره يعــزز الفهــم المشــترك 
وأهميــة مشــاركة علــى المســتوى الحكومــي. وفــي ســبيل ذلــك ســتقوم الكليــة، بالتنســيق مــع المشــاركين، 

بالعمــل علــى نشــر مخرجــات هــذه اللقــاءات بشــكل مســتدام وموســع ليصــل لمختلــف فئــات المعنييــن.



أهداف اجمللس:

رعاية منصة للحوار المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين من القطاع الحكومي

إلقاء الضوء على الموضوعات ذات األولوية واألهمية على المستوى الحكومي والمجتمعي

توثيق ونشر الحوار بشكل علمي متكامل ومستدام بما يثري المحتوى المعرفي الحكومي

تعزيز التواصل الشخصي والمؤسسي ودعم شبكة العاقات الحكومية

تقديم رؤى وتوصيات تؤثر بشكل فعال على منظومة العمل المشترك وتطوير األداء الحكومي
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ألية عمل اجمللس:

تحديد
موضوع الجلسة

النشر 
والتسويق

ما قبل الجلسة

ما بعد الجلسة

أثناء الجلسة

وصف أجندة
ومحاور الجلسة

اعتماد النتائج
ومادة النشر

دعوة المتحدثين
والتواصل معهم

إعداد

مخرجات الجلسة

استكمال
اإلعداد للجلسة

توثيق نقاشات
ومرئيات الجلسة

الترحيب 
واالفتتاح

اختتام الجلسة
وتلخيص
مخرجاتها

النقاش

1

11

2345
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اجلدول الزمني للجلسات:

االستقبال والضيافة8:30 – 9:00

الترحيب والمقدمة من قبل رئيس الجلسة 9:00 - 9:10

التقديم للموضوع ومحاور النقاش من قبل مدير الجلسة 9:15 - 9:35

المناقشة والحوار من قبل المشاركين 9:40 - 10:45

تلخيص النتائج والتوصيات من قبل مدير الجلسة10:45 - 10:55

الخاتمة وانهاء الجلسة من قبل رئيس الجلسة10:55 - 11:00

مناقشات مفتوحة11:00 - 11:30
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أدوار املشاركني:

رئيس الجلسة: 
ــب بالمشــاركين فــي الجلســة وإلقــاء مقدمــة لموضــوع النقــاش، مــن وجهــة نظــر رئيــس 	  ــة: الترحي الكلمــة االفتتاحي

ــة. ــل الكلي ــى المعلومــات المســبقة المرســلة مــن قب الجلســة باإلضافــة ال
المشاركة في الحوار والمناقشة. 	 
كلمة الخاتمة: التعقيب على مساهمات المشاركين في الجلسة واإلشارة إلى النتائج والفوائد المتحصلة من الجلسة. 	 

مدير الجلسة:
العرض التقديمي لموضوع النقاش شامًا:	 

- خلفية عامة عن الموضوع وارتباطه بواقع األداء الحكومي. 
- أهمية الموضوع واألهداف من طرحه للنقاش.

- المعلومات والبيانات المرتبطة بالموضوع.
- محاور النقاش واألسئلة المطروحة. 

إدارة وتوجيه الحوار والنقاش بما يخدم األهداف المرجوة من طرح الموضوع.	 
التوفيق بين وجهات النظر المختلفة لصياغة نتائج متوافق عليها من قبل جميع المشاركين.	 
ضمان االلتزام ببرتوكول الجلسة والجدول الزمني.	 
 تلخيص نتائج وتوصيات النقاش للمشاركين.  	 



أدوار املشاركني:

 المشاركون: 
التحضير للجلسة باالطاع على المحاور المقترحة والوثائق المرسلة من قبل الكلية.	 
المشاركة في النقاش والحوار بما يتوافق مع قواعد المجلس والبروتوكول.	 
مراجعة الوثائق والملخصات الناتجة عن الجلسة واعتمادها للنشر.	 

التوثيق والنشر:
يتــم توثيــق جلســات المجلــس بطريقــة علميــة وذلــك لتعظيــم االســتفادة العلميــة والعمليــة مــن المخرجــات والتوصيــات، 

بحيــث يتــم اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتســجيل الجلســة، وتكــون المخرجــات علــى الشــكل التالــي: 
ــك الســتخدام 	  ــم مناقشــتها )40-30 دقيقــة(، وذل ــي ت ــاور الت ــو توثيقــي للجلســة وألهــم المح ــو تعليمــي: فيدي فيدي

ــة .  ــب بالكلي ــه ألغــراض البحــث والتدري مقاطــع من
 فيديــو معرفــي: فيديــو يلخــص أهــم المعــارف المســتخلصة مــن الجلســة )5 دقائــق(، وذلــك الســتخدامه للنشــر العــام 	 

فــي موقــع الكليــة وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. 
ورقــة علميــة: تحــوي موجــزا لموضــوع النقــاش والمحــاور التــي تــم مناقشــتها إضافــة إلــى النتائــج والتوصيــات، وذلــك 	 

لنشــرها ضمــن إصــدارات الكليــة. 

ماحظة: يتم إرسال جميع مخرجات الجلسة للمشاركين بعد االنتهاء من إعدادها، وذلك العتمادها قبل النشر.
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�لس املعارف والسياسات


