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جسدت رؤية سموه في صناعة مستقبل أفضل لإلنسانية

دبي - أسامة اللحام 

شهدت القمة العالمية للحكومات التي عقدت مــؤخــراً في 

دبـــي نــشــاطــاً كــبــيــراً لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 

آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، حيث قام سموه بأكثر من 32 نشاطاً خالل 

أيام القمة. 

واســــتــــقــــبــــل صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل 

مــكــتــوم، رعـــاه الــلــه، عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، رئــيــس جمهورية 

مصر العربية، كما التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة 

ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي، وفاوستين 

أركــــانــــج تــــواديــــرا رئـــيـــس جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، ووافــــل 

رامــــــكــــــاالوان، رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة ســـيـــشـــل، ومــــســــرور بــــارزانــــي، 

رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق الــشــقــيــق.  والــشــيــخ 

أحــــمــــد نـــــــواف األحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فــي 

دولـــــــــة الــــكــــويــــت الـــشـــقـــيـــقـــة، ونـــــجـــــالء بـــــــــودن رمــــــضــــــان، رئـــيـــســـة 

ــــا، رئـــيـــس وزراء جــمــهــوريــة  ــ ــــــدي رامـ الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، وإيـ

ألبانيا، وعلي أســـادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، 

وأحــمــد أبـــو الــغــيــط، األمــيــن الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة. 

وجاسم محمد البديوي، أمين عــام مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

جلسات
والــتــقــى صــاحــب السمو نــائــب رئــيــس الــدولــة، البروفيسور 

ــــتــــــصــــــادي  ــــتـــــدى االقــ ــنـ ــ ــــمـ كـــــــــــالوس شــــــــــــــواب، مــــــؤســــــس ورئـــــــيـــــــس الـ

العالمي »دافوس«، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق 

الــنــقــد الــــدولــــي. وذلـــــك عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال الـــيـــوم الــتــمــهــيــدي 

لـــلـــقـــمـــة الــــعــــالــــمــــيــــة لــــلــــحــــكــــومــــات. كــــمــــا الــــتــــقــــى ســـــمـــــوه نــــجــــوزي 

أوكــونــجــو إيـــــواال، الــمــديــر الــعــام لمنظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، 

المالية ومحافظي المصارف المركزية  والتقى سموه وزراء 

الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي مــــنــــتــــدى الــــمــــالــــيــــة الــــعــــامــــة لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة. 

وشـــهـــد صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم 

عــــــدة جـــلـــســـات رئـــيـــســـة خــــــالل الـــمـــنـــتـــدى، حـــيـــث شـــهـــد ســمــوه 

جلسة حــواريــة للرئيس الــمــصــري، كما شهد ســمــوه جلسة 

حــواريــة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 

عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، وكلمة مسجلة 

لـــرجـــب طـــيـــب أردوغــــــــــان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، ألــقــاهــا 

خــــالل جــلــســة رئــيــســة ضــمــن أعـــمـــال الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن الــقــمــة 

العالمية للحكومات. وجلسة لسمو الشيخ محمد بن حمد 

بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وجلسة للفريق سمو 

الشيخ سيف بن زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الــوزراء 

وزير الداخلية، وجلسة لمدير عام صندوق النقد الدولي. 

واعــــــتــــــمــــــد صـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد بــــــــن راشـــــــــــــد آل 

مــــكــــتــــوم، رعــــــــاه الـــــلـــــه، نـــــمـــــاذج وتـــصـــامـــيـــم مـــحـــطـــات الـــتـــاكـــســـي 

الــــجــــوي. وأطـــلـــق ســـمـــوه، الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن »ابـــتـــكـــارات 

الحكومات الخالقة«.

وشـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة تــوقــيــع حــكــومــتــي اإلمـــــارات 

وجورجيا اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات والمعارف في 

مجاالت تحديث اإلدارة الحكومية. كما كرم سموه وزير 

التعليم األساسي والثانوي في سيراليون بجائزة »أفضل 

وزيــــــر فــــي الــــعــــالــــم«. كـــمـــا الـــتـــقـــى ســـمـــوه بــمــمــثــلــي الــبــعــثــات 

الدبلوماسية اإلماراتية وحفزهم. والتقى صاحب السمو 

ــــة بـــــــــــوزراء الــــخــــدمــــة الـــمـــدنـــيـــة الــــعــــرب،  نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــ

وشـــهـــد إطـــــالق بــرنــامــج قـــيـــادات حــكــومــات الــمــســتــقــبــل في 

العالم العربي.
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حلول
تواصل القمة العالمية للحكومات مساعدة الحكومات 

عــــلــــى اســــتــــكــــشــــاف االتـــــجـــــاهـــــات والــــــفــــــرص وتـــشـــجـــيـــع تــــبــــادل 

الخبرات والتجارب بما يعود بالفائدة على جميع بلدان 

العالم، والمساهمة في رسم التوجهات االستراتيجية 

القائم  المستقبل  لصياغة مالمح  العالمية  للحكومات 

على المعرفة واالبتكار.

عمل فريق القمة العالمية للحكومات كخلية نحل خالل 

أيام انعقاد القمة، الجميع عمل بجد وإخالص وتميز كي 

تــخــرج الــقــمــة الــعــالــمــيــة لــلــحــكــومــات بــأبــهــى صـــورهـــا، تــمــامــًا 

كـــمـــا أرادهــــــــا ربــــــان ســفــيــنــة الـــنـــجـــاح والـــتـــمـــيـــز صـــاحـــب الــســمــو 

الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم. فــريــق الــقــمــة الــمــكــون 

مــن الــكــفــاءات الــوطــنــيــة الــمــتــمــيــزة رســـخ مــســتــويــات متميزة 

فـــــي دقــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، بــــشــــهــــادة اآلالف مـــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن مــن 

الـــقـــادة وكــبــار الــشــخــصــيــات والــمــســؤولــيــن ورجــــال األعــمــال. 

وذلك لما يتحلى به من إمكانات وخبرات ودأب على التميز 

فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــوانـــــب الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة واإلداريـــــــــــــــة الــتــنــظــيــمــيــة 

الـــمـــعـــقـــدة والـــمـــتـــشـــابـــكـــة فــــي ظــــل الـــحـــضـــور الـــــدولـــــي الـــرفـــيـــع 

والـــكـــثـــيـــف فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــقـــمـــة، حـــيـــث أثـــبـــت الـــفـــريـــق قــــدرة 

فــائــقــة عــلــى الــتــعــامــل بــكــل اقــــتــــدار مـــع مــتــطــلــبــات إدارة مثل 

هذا المحفل العالمي ســواء تعلق األمــر بتنظيم األحــداث 

العديدة التي يشملها هذا الحدث الضخم. وتولى أعضاء 

فـــريـــق تــنــظــيــم الـــقـــمـــة مــــهــــامَّ واســــعــــة ومـــتـــنـــوعـــة غـــطـــت كــافــة 

فــي ذلك  بما  لــلــحــدث،  اللوجستية والتنظيمية  العمليات 

توفير التسهيالت والخدمات المرتبطة بكبار الشخصيات 

إقامتهم  القمة، ومتابعة كافة متطلبات  فــي  المشاركين 

وتـــــحـــــركـــــاتـــــهـــــم، وكـــــــافـــــــة الــــــخــــــدمــــــات الــــــــالزمــــــــة لـــــهـــــم ولـــــلـــــوفـــــود 

الــعــمــلــيــات التنظيمية المرتبطة  الــمــرافــقــة، وتــنــســيــق كــافــة 

بـــــهـــــم. ويـــــعـــــد أفــــــــــراد فـــــريـــــق الــــقــــمــــة بـــمـــثـــابـــة ســـــفـــــراء لــــلــــدولــــة، 

يعكسون من خالل عملهم الدؤوب طبقًا ألرفع المعايير 

الدولية صورة مشرقة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

فريق القمة رّسخ معايير عالمية 
متفوقة في تميز التنظيم

 نشاطًا لمحمد بن راشد 
خالل القمة العالمية للحكومات

 عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

 ماريو عبدو بينيتيز
رئيس جمهورية الباراغواي

 فاوستين تواديرا 
رئيس جمهورية أفريقيا 

الوسطى

 وافل رامكاالوان
رئيس جمهورية سيشل 

 مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم 

كردستان العراق

 أحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء في 

دولة الكويت 

 نجالء بودن رمضان 
رئيسة الحكومة التونسية

 إيدي راما
رئيس وزراء جمهورية ألبانيا 

 علي أسادوف
رئيس وزراء جمهورية أذربيجان

 أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية

 جاسم محمد البديوي
أمين عام مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

  كالوس شواب
مؤسس ورئيس المنتدى 

االقتصادي العالمي »دافوس«

 كريستالينا جورجيفا
مديرة صندوق النقد الدولي

 نجوزي أوكونجو إيواال
المدير العام لمنظمة التجارة 

العالمية
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القمة العالمية للحكومات.. 
قصة ملهمة لسجل دبي الحافل باإلنجازات

دبي - وائل نعيم 

حــقــقــت الــقــمــة الــعــالــمــيــة لــلــحــكــومــات 2023 الـــتـــي اخــتــتــمــت فــعــالــيــاتــهــا 

أخــيــراً نــجــاحــاً اســتــثــنــائــيــاً، وكــتــبــت دبـــي مــن خــالــهــا قــصــة نــجــاح ملهمة 

تـــضـــاف إلــــى ســجــلــهــا الـــحـــافـــل بــــاإلنــــجــــازات، وشـــهـــدت الــقــمــة مــشــاركــات 

قياسية ونوعية من 150 دولة حول العالم، وجمعت 20 رئيس دولة 

وحكومة وأكثر من 250 وزيــراً و10 آالف من المسؤولين الحكوميين 

وقادة الفكر والخبراء العالميين، لتبادل الخبرات والمعارف واألفكار 

ورسم مستقبل أفضل للبشرية.

وتركت القمة صــدى وطنياً وعالمياً كبيراً ومميزاً ونجاحاً منقطع 

الــنــظــيــر لــتــكــون كــمــا أراد لــهــا صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 

آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبـــي، 

رعـــــاه الـــلـــه، قــصــة نـــجـــاح أكـــبـــر فـــي تـــحـــٍد يــكــبــر مـــع كـــل دورة، وهـــــذا ما 

تــرجــمــتــه دورة هـــذا الــعــام بــمــشــاركــاتــهــا الــنــوعــيــة والــقــيــاســيــة وبأجندتها 

ــــبـــــادراتـــــهـــــا الــــمــــتــــفــــردة وحـــــواراتـــــهـــــا الـــعـــالـــمـــيـــة الـــجـــامـــعـــة،  االســـتـــثـــنـــائـــيـــة ومـ

لــتــواصــل مــســيــرتــهــا واالرتــــقــــاء بــإنــجــازاتــهــا فـــي خــدمــة أهـــدافـــهـــا الــســامــيــة 

بصناعة مستقبل أفــضــل لــإنــســان، كــمــا تــتــرجــم رؤيـــة صــاحــب السمو 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 

العالمية،  للتحديات  المبتكرة  والــحــلــول  الــمــبــادرات االستباقية  طــرح 

وجمع العالم لتصميم وصياغة توجهاته المستقبلية، للمساهمة في 

تحقيق صناعة مستقبل أفضل لألجيال المقبلة، ومضاعفة وتسريع 

مسارات التقدم الحضاري واإلنساني ونشر التنمية واالزدهار لتحقيق 

الخير لجميع الشعوب.

تفوق دبي
ودائماً ما تتفوق دبي على نفسها عاماً بعد عام، من حيث استضافة 

الفعاليات العالمية وحسن التنظيم والحضور وإدارة تلك الفعاليات، 

فــإمــارة دبــي لــم تتوقف يــومــاً عــن اإلبــــداع فــي تنظيم كــبــرى الفعاليات 

وتــثــبــت دومــــاً ريــادتــهــا الــعــالــمــيــة وقــدرتــهــا الــفــائــقــة عــلــى حــســن التنظيم 

والدقة في استضافة كبرى الفعاليات والقمم العالمية.

تــــرجــــمــــت هــــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة  لـــلـــقـــمـــة فــــــي 2013،  ومـــــنـــــذ الــــــــــــــدورة األولــــــــــــى 

الـــســـنـــويـــة رؤيــــــــة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم، 

نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، في 

اســــتــــشــــراف الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وأكــــــــدت الــــــــدور الـــحـــيـــوي لــــدولــــة اإلمـــــــــــارات عــلــى 

الصعيد العالمي عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول 

الـــمـــبـــتـــكـــرة لــــمــــســــاعــــدة الــــحــــكــــومــــات عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، 

ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــمــخــتــلــفــة، وأســـهـــمـــت فــــي تــشــكــيــل رؤى جـــديـــدة 

لــلــعــمــل الـــحـــكـــومـــي والــــنــــهــــوض بـــالـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة لــتــحــقــيــق االزدهــــــــار 

والــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، وتـــعـــزيـــز الـــمـــعـــارف الـــحـــكـــومـــيـــة، وصـــيـــاغـــة تــوجــهــات 

جديدة تمكن الحكومات من مواكبة التحوالت في عالم متغير.

إضافة نوعية 
وقدمت القمة إضافة نوعية لجهود الحكومات والمؤسسات الدولية 

لــتــحــســيــن جـــــودة الـــحـــيـــاة لــلــشــعــوب وتـــعـــزيـــز ثــقــتــهــا بــالــمــســتــقــبــل ودعـــم 

ــــتـــــقـــــرار فـــــي كــــافــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وأصــــبــــحــــت أكــــبــــر تـــجـــمـــع حــكــومــي  االسـ

ــــهـــــادة كـــــبـــــار الــــمــــســــؤولــــيــــن الــــعــــالــــمــــيــــيــــن الــــذيــــن  ســـــنـــــوي فــــــي الـــــعـــــالـــــم، بـــــشـ

يحرصون على المشاركة في فعاليات القمة سنوياً، إذ تجمع القمة 

في كل دورة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار 

وأصحاب الفكر، ومنظمات عالمية وإقليمية كما تستضيف قيادات 

عــالــمــيــة مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، ومــخــتــلــف الــوســائــل اإلعــامــيــة المحلية 

المبتكرة  الــحــلــول  المستقبل ووضـــع  والعربية والعالمية الســتــشــراف 

والسباقة ألكثر قضايا البشرية إلحاحاً في جميع المجاالت.

منصة عالمية
ويـــتـــرجـــم حــســن الــتــنــظــيــم وحـــجـــم الـــمـــشـــاركـــة الــضــخــمــة والـــتـــي تــقــدر 

وأعــــــمــــــال  ورجـــــــــــــال  ووزراء  دول  رؤســـــــــــــاء  مـــــــن  الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن،  بـــــــــــآالف 

ومـــســـؤولـــيـــن حــكــومــيــيــن ومـــنـــظـــمـــات إقــلــيــمــيــة وعـــالـــمـــيـــة تـــفـــوق إمـــــارة 

دبي في جمع العالم تحت مظلة القمة العالمية التي باتت منصة 

عــالــمــيــة الســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الـــحـــكـــومـــات، وتــــفــــوق دبـــــي أيــــضــــاً فــي 

إدارة الــفــعــالــيــات وتــنــظــيــم األحــــــداث الـــدولـــيـــة مـــن خــــال فــريــق عمل 

اســتــثــنــائــي، يـــقـــوده مــعــالــي مــحــمــد عــبــدالــلــه الـــقـــرقـــاوي وزيـــــر شـــؤون 

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، رئــــيــــس مـــؤســـســـة الـــقـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات، 

ــــالـــــكـــــفـــــاءة والــــــرشــــــاقــــــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة والـــــمـــــرونـــــة  ــــفـــــريـــــق بـ ويــــتــــمــــيــــز هــــــــذا الـ

التنظيمية.

إشادة
وأشاد المشاركون والحضور في القمة بكل ما قدمته إمارة دبي من 

الــطــاقــات وتوحيد  بنية تحتية وخــدمــيــة ولوجستية متقدمة، وحــشــد 

الجهود وتكامل العمل بين مختلف الفرق والتخصصات التي تعكس 

الصور الحضارية لــإمــارة في خدمة زوارهـــا، وتــروي قصة نجاح دبي 

وصنعها المزيد من النجاح والتميز االستثنائي للقمة عاماً بعد عام.

حلول
تواصل القمة العالمية للحكومات مساعدة الحكومات 

ــــفـــــرص وتـــشـــجـــيـــع تـــبـــادل  عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف االتــــجــــاهــــات والـ

الخبرات والتجارب بما يعود بالفائدة على جميع بلدان 

العالم، والمساهمة في رسم التوجهات االستراتيجية 

للحكومات العالمية لصياغة مالمح المستقبل القائم 

على المعرفة واالبتكار.

القمة شهدت مشاركات قياسية ونوعية |  أرشيفية 

القمة تركت صدى وطنيًا   ›
وعالميًا كبيرًا ونجاحًا منقطع 

النظير
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