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ــت  ــي اختتم ــات الت ــة للحكوم ــة العاملي ــكلت القم ش
ــاً  ــة، حدث ــام قليل ــل أي ــي قب ــارشة يف دب ــا الع دورته
ــذه  ــل ه ــرة عم ــط يف مس ــس فق ــاً لي ــاً مهم مفصلي
ــداً  ــوام وتحدي ــرة أع ــل ع ــت قب ــي انطلق ــة الت القم
يف عــام 2013، وإنمــا أيضــاً يف تعزيــز التعــاون 
ــول  ــات ح ــن الحكوم ــاء ب ــوار البنّ ــي والح الحكوم
ــي  ــل الحكوم ــف العم ــي تكتن ــة الت ــات الراهن التحدي
ومســتقبله، وذلــك يف ضــوء مــا شــهدته هــذه الــدورة 
مــن مشــاركات نوعيــة وأجنــدة اســتثنائية ومبــادرات 
متفــردة وحــوارات عامليــة جامعــة غطــت الكثــر مــن 

ــات. ــتقبل الحكوم ــم مس ــي ته ــاالت الت املج

ويتطـرق هذا املقال ألهمية القمـة العاملية للحكومات 
كحـدث سـنوي عاملـي، وأبرز اإلنجـازات التـي حققتها 
خـال الدورات السـابقة، قبـل أن يقدم قـراءة تحليلية 

ألهم فعاليـات دورة هذا العـام وإنجازاتها.

إسهامات إيجابية:
ــا  ــاق دورته ــن انط ــوام م ــرة أع ــرور ع ــد م بع
ــي  ــات يف دب ــة للحكوم ــة العاملي ــت القم األوىل، أصبح
تشــكل التجمــع الحكومــي الســنوي األكــر يف العالــم، 
ــادل املعرفــة والخــرات واألفــكار  واملنصــة األهــم لتب
ــي  ــل الحكوم ــر العم ــتهدف تطوي ــي تس ــة الت الخاق
وتعزيــز قــدرات الحكومــات عــى مواجهــة التحديــات 
ــي  ــي تواجههــا واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات الت الت
تقدمهــا، واألهــم مــن ذلــك اســتراف مســتقبل هــذه 
الحكومــات ومعرفــة توجهاتهــا املســتقبلية بما يرســم 
أمــام صانــع القــرار الحكومــي صــورة واضحــة عمــا 
ــيما  ــتقبل، والس ــي يف املس ــل الحكوم ــهده العم سيش
ــي  ــارعة الت ــة املتس ــورات التكنولوجي ــل التط يف ظ
يشــهدها العالــم، والتــي تفــرض تغيــراً متســارعاً يف 
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 ،2013 ومنــذ انطالقهــا أول مــرة يف عــام 
أحدثــت القمــة العامليــة للحكومــات تغيــراً 
ــن  ــه، م ــم كل ــارات والعال ــة اإلم ــاً يف دول إيجابي

ــي: ــا ي ــالل م خ

التعــاون  1- توفــر منصــة عامليــة لتعزيــز 
بــن الحكومــات، وتشــجيع تبــادل األفــكار 
وأفضــل املمارســات يف مجــال العمــل والخدمــات 
ــة  ــرة القم ــعوب. إذ إن فك ــة الش ــة لخدم الحكومي
ــي  ــا ه ــي تغطيه ــاور الت ــات واملح ــا واملوضوع ذاته
فكــرة عبقريــة بامتيــاز، فالعالــم كان بالفعــل يف أمس 
الحاجــة لوجــود منصــة عاملية للحــوار وتبــادل األفكار 
والتجــارب مــن أجــل بلــورة رؤى وسياســات حكومية 
ــرتكة  ــة املش ــات العاملي ــع األزم ــل م ــتطيع التعام تس
ــات  ــة آلي ــات، وصياغ ــب الحكوم ــه أغل ــي تواج الت
ــل  ــا، والعم ــرتكة ملواجهته ــة مش ــات تعاوني وسياس
معــاً مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل للبريــة. ومــن 
هنــا جــاءت املبــادرة اإلماراتيــة لتنظيــم هــذه القمــة 
ــل  ــي والفاع ــدور اإليجاب ــد ال ــنوي، يؤك ــدث س كح
ــي  ــوار العامل ــة للح ــر منص ــارات يف توف ــة اإلم لدول
بــن الحكومــات بمــا يخــدم مســتقبل البــر جميعــاً.

2- تشــكيل منصــة إلطــالق املبــادرات واملرشوعات 
ــة  ــات العاملي ــة التحدي ــدف إىل مواجه ــي ته الت
الرئيســية، مثــل االســتدامة والصحــة والتعليــم 
ــة دوراً  ــال، أدت القم ــى ســبيل املث ــا. فع والتكنولوجي
ــاد  ــة واعتم ــات الحوكم ــج ملمارس ــاً يف الرتوي رئيس
التقنيــات الجديــدة والحلــول املبتكــرة، كالــذكاء 
ــياء،  ــت األش ــن”، وإنرتن ــوك تش ــي، و”بل االصطناع
ــات  ــة املوضوع ــاحة ملناقش ــرت مس ــا وف ــا أنه كم
ــات  ــر التقني ــل، وتأث ــتقبل العم ــل مس ــة مث املهم
الناشــئة يف املجتمــع، ودور الحكومــات يف تعزيــز 

ــتدامة.  ــة املس التنمي

ــادرات املهمــة التــي نتجــت عــن القمــة  ومــن املب
ــي  ــا اإليجاب ــا تأثره ــات وكان له ــة للحكوم العاملي
املبــارش، مبــادرة “دبــي الذكيــة” التــي تــم إطاقهــا 
يف عــام 2014، بهــدف جعــل دبــي املدينة األكثــر ذكاًء 
ــا  ــن التكنولوجي ــتفادة م ــم باالس ــتدامة يف العال واس
لتحســن نوعيــة حيــاة مواطنيهــا. ونتــج عــن املبادرة 
ــك  ــة، ومــن ذل ــدن الذكي ــول امل ــذ عــدد مــن حل تنفي
ــوك  ــي لبل ــرتاتيجية دب ــات، واس ــي للبيان ــادرة دب مب

تشــن، ووضــع مبــادئ للــذكاء االصطناعــي، وغرهــا 
ــن  ــي لألم ــدي العامل ــادرة “التح ــك مب ــر. وكذل الكث
ــة  ــة العاملي ــا يف القم ــم إطاقه ــي ت ــيراني”، الت الس
للحكومــات يف عــام 2017، والتــي كان نتيجتهــا إقامة 
ــدرات  ــز ق ــدول واملنظمــات لتعزي رشاكات بــن ال
ــدات  ــتجابة للتهدي ــة واالس ــيراني العاملي ــن الس األم
ــذكاء  ــي لل ــف العامل ــادرة “التحال ــيرانية. ومب الس
االصطناعــي” التــي تــم إطاقهــا خــال القمــة 
الحكوميــة يف عــام 2018 ونتــج عنها تكويــن رشاكات 
وتعــاون بــن الــدول واملنظمــات لدفــع تطويــر ونر 
ــن  ــل تحس ــن أج ــي م ــذكاء االصطناع ــات ال تقني
املجتمــع. كمــا تــم يف القمــة نفســها إطــاق “املبــادرة 
العامليــة للســعادة والرفاهيــة” والتــي كانــت نتيجتهــا 
ــاح  ــاً للنج ــاً رئيس ــة مقياس ــعادة والرفاهي ــي الس تبن

ــات. ــل الحكوم ــن قب م

الــذي  الفكــري  للحــوار  عامليــة  منصــة   -3
يســترشف مســتقبل العمــل الحكومــي، حيــث إن 
ــة خــال الســنوات العــر  ــة الحكومي ــات القم فعالي
ــات  ــا مئ ــرات وربم ــاد ع ــزت بانعق ــة، تمي املاضي
الجلســات العلميــة التــي ناقــش فيهــا الخــراء 
ــي  ــة الت ــا املختلف ــون القضاي ــون العاملي واملتخصص
تهــم عمــل الحكومــات ودورهــا ومســتقبلها. وتميــزت 
هــذه الجلســات بمشــاركة الخــراء األكاديميــن 
ــات  ــال ومؤسس ــن ورواد األعم ــؤولن الحكومي واملس
املجتمــع املدنــي، ممــا جعلهــا منصــات ثريــة 
باألفــكار التــي تدمــج املمارســات الواقعيــة باألفــكار 
ــع  ــل يف جمي ــتقباً أفض ــم مس ــي ترس ــتقبلية الت املس
ــز  ــتهدف تعزي ــي تس ــك الت ــيما تل ــاالت، والس املج
الحوكمــة وتحســن نوعيــة الحيــاة للمواطنــن، 
ــي تشــمل  ــا الت ــادة الوعــي بالقضاي ــة إىل زي باإلضاف

ــا. ــم والتكنولوجي ــة والتعلي ــتدامة والصح االس

4- منصــة ملواجهــة التحديــات واألزمــات العاملية، 
ــات يف  ــة للحكوم ــة العاملي ــج القم ــم نتائ ــن أه فم
ــة  ــة مهم ــا إىل منص ــو تحوله ــابقة ه ــا الس دوراته
ــه  ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــأن األزم ــوار بش للح
الحكوميــة يف  الجهــود  العالــم وكيفيــة تنســيق 
املســؤولن  لقــاءات  خــال  فمــن  مواجهتهــا. 
والجلســات النقاشــية، كانــت األزمــات العامليــة 
ــد19”  ــات “كوفي ــة وتداعي ــات االقتصادي ــل األزم مث
ــاعد  ــا س ــة، مم ــات القم ــارضة يف فعالي ــا، ح وغره
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عــى بلــورة رؤى وتصــورات مشــرتكة بشــأن كيفيــة 
التعامــل معهــا. وتأكيــداً لذلــك، يمكــن إلقــاء نظــرة 
رسيعــة عــى فعاليــات القمــة العامليــة للحكومــات يف 
عــام 2022، حيــث يتضــح عــى الفــور كيــف شــغلت 
ــن  ــزاً م ــم حي ــم العال ــي ته ــات الت ــا واألزم القضاي
ــؤولن  ــات املس ــة وكلم ــات القم ــات ومناقش اهتمام
الدوليــن فيهــا، بمــا يف ذلــك قضايــا التغــر املناخــي 
واالســتدامة وجائحــة “كوفيــد19” وتحــوالت النظــام 
الــدويل وغرهــا مــن القضايــا التــي تمــت مناقشــتها 

ــا. ــات ملواجهته ــكار وتوصي ــم أف وتقدي

إنجازات دورة 2023:
ــات  ــن النجاح ــدة م ــرة الرائ ــذه املس ــتمراراً له اس
واإلنجــازات التــي حققتهــا القمــة العامليــة للحكومات، 
ــي  ــام 2023 الت ــة لع ــة للقم ــدورة الحالي ــاءت ال ج
انعقــدت يف دبــي خــال الفــرتة مــن 13 إىل 15 
فرايــر الجــاري تحــت شــعار “اســتراف حكومــات 
ــذا  ــة يف ه ــة للغاي ــة مهم ــكل محط ــتقبل”، لتش املس
الحــدث العاملــي االســتثنائي، والســيما بالنظــر لحجــم 
املشــاركة العامليــة الواســعة يف فعالياتهــا، حيــث 
ــارك يف  ــة، وش ــاركة 150 دول ــة بمش ــدت القم انعق
فعالياتهــا 20 رئيــس دولــة وحكومــة وأكثــر من 250 
ــراً و10 آالف مــن املســؤولن الحكوميــن وقــادة  وزي
الفكــر والخــراء العامليــن. كمــا جمعــت القمــة هــذا 
ــا  ــة بم ــة وإقليمي ــر مــن 80 منظمــة عاملي العــام أكث
يجعلهــا أكــر تجمــع عاملــي مــن نوعــه للحكومــات 
واملنظمــات، األمــر الــذي رســخ مكانــة هــذا الحــدث 
العاملــي باعتبــاره أكــر وأهــم منصــة عامليــة للحــوار 

ــة. ــتقبل البري ــول مس ــاء ح البنّ

ومــن ناحيــة املوضوعــات والقضايــا التي ناقشــتها 
القمــة، فقــد تــم عقــد أكثــر مــن 220 جلســة تحدثت 
فيهــا 300 شــخصية عامليــة مــن الرؤســاء والــوزراء 
ــت  ــتقبل. وناقش ــاع املس ــن وُصن ــراء واملفكري والخ
هــذه الجلســات العديــد مــن القضايــا املهمــة 
ــي:  ــية، ه ــاور رئيس ــتة مح ــن س ــاءت ضم ــي ج الت
ــة  ــة، وحوكم ــة الصحي ــات والرعاي ــتقبل املجتمع مس
املرونــة االقتصاديــة والتواصــل، والتعليــم والوظائــف 
كأولويــات الحكومــات، وترسيــع التنميــة والحوكمــة، 
ــتدامة  ــم واس ــدة، وتصمي ــاق جدي ــاف آف واستكش

ــة. ــدن العاملي امل

ويُاحــظ مــن قائمــة املوضوعــات التــي ناقشــتها 
جلســات القمــة أنهــا رّكــزت يف أغلبهــا عــى قضايــا 
مســتقبلية بمــا يف ذلــك الــذكاء االصطناعــي والتحــول 
الرقمــي املتســارع وكيفيــة توظيفهمــا يف خدمــة 
ــا  ــات ودوره ــتقبل الحكوم ــي، ومس ــل الحكوم العم
ــل  ــدرة عــى تحوي ــم “امليتافــرس” ومــدى الق يف عال
ــات  ــع متطلب ــق م ــي ليتواف ــكل تدريج ــع بش املجتم
ــق  ــة تحقي ــب كيفي ــد، إىل جان ــم الجدي ــذا العال ه
طموحــات الشــعوب يف الرخــاء والتنميــة يف ظــل 
ــك  ــر ذل ــة، وغ ــة املتنامي ــة العاملي ــات االقتصادي األزم
ــر  ــم الكث ــهدت تقدي ــي ش ــا الت ــن القضاي ــر م الكث
ــل  ــدم عم ــي تخ ــات الت ــكار واآلراء والتوصي ــن األف م

ــتقبيل. ــا املس ــات ودوره الحكوم

ــدى  ــة 22 منت ــتضافت القم ــك، اس ــب ذل إىل جان
ــات  ــع سياس ــى وض ــزت ع ــاً رك ــاً متخصص عاملي
ــة  ــزز جاهزي ــتقبلية تع ــط مس ــرتاتيجيات وخط واس
ــن  ــة. وم ــاالت مختلف ــا يف مج ــات ومرونته الحكوم
بــن أبــرز هــذه املنتديــات: منتــدى أهــداف التنميــة 
املســتدامة، الــذي أصبــح منــذ انطاقه يف عــام 2016، 
ــداف  ــق األه ــو تحقي ــكار نح ــز االبت ــة لتعزي منص
العامليــة، حيــث تركــزت مناقشــاته هــذا العــام عــى 
وضــع حلــول ومشــاريع ومبــادرات مبتكــرة لترسيــع 
تطبيــق مبــادرة “عقــد العمــل” إليجــاد حلــول 

ــم. ــرى يف العال ــات الك ــع التحدي ــتدامة لجمي مس

وهنــاك أيضــاً منتــدى الخدمــات الحكوميــة الــذي 
جمــع كبــار القــادة مــن القطاعــن العــام والخــاص 
مــن جميــع أنحــاء العالــم للمشــاركة يف حــوار حــول 
ــتقبل  ــدى “مس ــة. ومنت ــات الحكومي ــتقبل الخدم مس
اإلعــام الحكومــي” الــذي ناقــش آفــاق هــذا القطــاع 
الحيــوي وتحدياتــه يف واقــع إعامــي يتطــور برسعــة 
وعالــم يمــر بمتغــرات سياســية واقتصاديــة هائلــة. 
ومنتــدى املــرأة يف الحكومــة الــذي وفــر منصــة عاملية 
ــات  ــاف إمكان ــود يف استكش ــم الجه ــات لدع للحكوم
املــرأة وتمكينهــا يف صنــع القــرار. واملنتــدى العاملــي 
لتصميــم املســتقبل الــذي بحــث األنظمــة والتحــوالت 
املســتقبلية ملعالجــة تحديــات التكنولوجيــا وتوجهــات 
املســتقبل. إضافــة إىل منتــدى الصحــة العاملــي الــذي 
ُعقــد بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة، فضــاً 
ــة  ــدى الصناع ــل، ومنت ــتقبل العم ــدى مس ــن منت ع
ــع  ــة م ــد بالراك ــذي ُعق ــة ال ــا املتقدم والتكنولوجي
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منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة “اليونيدو”، 
ومنتــدى مســتقبل التعليــم، ومنتــدى تبــادل الخــرات 
الحكوميــة، ومنتــدى املرونــة الحكوميــة، وغــر ذلــك 
ــة  ــة ومنص ــرت فرص ــة وف ــات متخصص ــن منتدي م
ــا  ــف القضاي ــاء حــول مختل مهمــة لحــوار عاملــي بنّ

والتطــورات الدوليــة التــي تهــم الشــعوب كافــة.

وال تقتــر النجاحــات التــي حققتهــا القمــة 
ــاك تأثــرات  ــك، فهن ــة لعــام 2023 عــى ذل الحكومي
ــز  ــن جوائ ــه م ــا تقدم ــال م ــن خ ــي م ــرى تأت أخ
ــه  ــاء ب ــز العمــل والحكومــي واالرتق تســتهدف تحفي
ــي  ــم الت ــر يف العال ــل وزي ــزة أفض ــل جائ ــاً، مث عاملي
ــوزراء  ــتثنائية ل ــود االس ــى الجه ــوء ع ــلط الض تس
ــز  ــز التمي ــم مــن أجــل تعزي الحكومــات حــول العال
ــة  ــادرات ناجح ــق مب ــي، وتطبي ــاع الحكوم يف القط
وقابلــة للتطويــر ومســتدامة تســهم يف النهــوض 
ــاالً  ــم مث ــا، لكونه ــادي ملواطنيه ــي واالقتص االجتماع
يُحتــذى للمســؤولن الحكوميــن. وجائــزة تكنولوجيــا 

ــز رواد  ــت لتحفي ــزة ُصمم ــي جائ ــات، وه الحكوم
تكنولوجيــا الحكومــات وتشــجيعهم عى تقديــم حلول 
مبتكــرة للتحديــات العامليــة، وجائــزة ابتــكارات 
الحكومــة الخّاقــة، التــي تهــدف إىل التعريــف 
باالبتــكارات الخاّقــة يف العمــل الحكومــي وتكريمهــا 

ــا. ــوء عليه ــليط الض وتس

ــة  ــة العاملي ــت القم ــد حقق ــول، لق ــة الق خالص
ــت  ــتثنائياً، وكتب ــاً اس ــات 2023 نجاح للحكوم
دولــة اإلمــارات مــن خاللهــا قصــة نجــاح أخــرى 
ملهمــة تُضــاف إىل ســجلها الحافــل باإلنجــازات، 
وكانــت بمثابــة التتويــج الحقيقــي لعرش ســنوات 
مــن اإلنجــازات والنجاحــات واملبــادرات املبتكــرة 
ــي أنتجتهــا القمــة يف دوراتهــا الســابقة مــن  الت
أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل للبرشيــة، وترســيخ 
مكانتهــا باعتبارهــا املنصــة األهــم والحــدث 
العاملــي األبــرز يف مجــال تنســيق وتطويــر العمــل 

ــي. الحكوم
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